Aula especial 01 Cód. Aula: ESP01
Rede Educacional
Dicas para o vestibular
Caro aluno, essa é nossa primeira aula especial. Nela serão abordadas algumas dicas para
provas de vestibular.
01. Antecipe o que puder
Não deixe nada para fazer no dia da prova, problemas de última hora podem atrapalhar e até
impossibilitar que você faça o exame. Lembre-se de organizar tudo o que vai precisar com
antecedência:
 Documentos (confira se está tudo certo e a inscrição devidamente efetuada);
 Alimentos (água, bolachas, chocolate, etc. para o dia da prova);
 Passagens (ônibus, metrô, etc. Se for de taxi ou moto-taxi, certifique-se que estarão
disponíveis no momento que você irá precisar);
 Material (lápis, borracha, caneta, etc.);
 Chegue com antecedência. É um dia importante, não deixe pra chegar “em cima da
hora”. Programe-se, chegue antes, conheça o local;
 Considere o tempo que você levará para chegar até o local da prova e lembre-se, muitos
outros vestibulandos também estarão indo para lá (verifique a possibilidade de uma
carona, rotas alternativas para eventuais congestionamentos e outros).
02. Leia o manual, cumpra as regras.
Leia o manual e se informe sobre a prova. Certifique-se de estar cumprindo todas as regras. Um
“simples” celular esquecido ligado ou com um alarme ativo (alguns celulares tocam o alarme, mesmo
com o aparelho desligado) pode desclassificá-lo do exame.
03. Mantenha a concentração e a calma.
“É fácil falar”, é a primeira resposta a essa frase. Mas lembre-se: Se você se preparou, a falta de
calma e concentração só irão atrapalhá-lo, além de serem os principais responsáveis pelo famoso “deu
branco” (quando você fica nervoso e não se lembra de coisas relativamente simples). Se a prova está
muito difícil, não é somente para você, é para todos. E cuidado com as provas mais fáceis, pois
também estarão fáceis para todos. Faça o seu melhor.
04. Alimente-se adequadamente.
Lembre de alimentar-se adequadamente antes e durante as provas. Sempre prefira comidas
leves e esteja bem hidratado, especialmente em períodos mais quentes. Nas refeições anteriores à
prova, coma alimentos leves para evitar qualquer mal-estar ou indisposição durante o exame. Barras de
cereais são práticas e úteis para o dia da prova, chocolates também podem ser uma boa opção, desde
que não esteja quente demais. Sempre prefira água a outros líquidos (se cair na prova, o “estrago” será
bem menor) e, no calor, certifique-se que está gelada (leve num recipiente adequado para mantê-la
assim. Também pode ser útil congelar a água numa garrafa e ir bebendo-a enquanto o gelo derrete).
05. Cuidado para não “enroscar” nas questões.
Normalmente o tempo é curto. Leia atentamente a prova e comece fazendo as questões que
você sabe e que vão lhe tomar pouco tempo primeiro. Depois faça as que você sabe mas que irão lhe
tomar algum tempo e depois tente as demais (lembre-se de ir na mais provável, nunca “chute”
aleatoriamente). Ficar tempo demais em questões que você não sabe pode te irritar, desanimar e
diminuir consideravelmente o tempo que você tem para as demais questões. Normalmente as questões
possuem o mesmo valor, não lhe será útil conseguir resolver uma questão difícil com o tempo que
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levaria pra responder cinco questões adequadamente e não conseguir responder toda a prova. Também
é fundamental deixar tempo de sobra pra passar as questões do rascunho para a folha de respostas, pois
essa é a que definitivamente aufere seu desempenho. Cuidado para não rasurar e sempre confira o
número da questão para não passar resposta errada.
06. Lembre-se das dicas e associações.
Sempre que possível estabeleça
relações ou associações do conteúdo com
coisas ou eventos que você pode se lembrar
facilmente. No REDE EDUCACIONAL
algumas aulas possuem uma caixa de texto
“Dica” (em amarelo) que mostra esse tipo
de associação, como no exemplo ao lado
(circuladas em vermelho), retirado da aula
01 de Geografia:
07. Observe os textos e, nas questões objetivas, as respostas possíveis.
Muitas vezes a resposta está mais fácil do que você imagina. Em algumas provas escritas com
texto, muitas informações que auxiliam na resposta podem estar no texto. No caso das questões
objetivas, observe as respostas, pois podem estar relativamente fáceis. Observe o exemplo abaixo:
(UFPB) Sobre os três complexos regionais brasileiros, relacione o complexo com as características:
( ) Nordeste
( ) Centro Sul
( ) Amazônia
1. Os projetos agropecuários implantados a partir da década de 1970 impulsionaram a instalação de uma atividade
pecuária extensiva de baixa produtividade. A mineração, sua principal atividade, tem sido realizada, em geral, por
empresas multinacionais.
2. Sua principal atividade econômica já foi a agricultura monocultora, praticada em grandes propriedades. Esta
atividade, porém, foi perdendo importância no cenário nacional, em virtude da concorrência externa e, no cenário
regional, com a ampliação da atividade industrial nas décadas de 1960 e 1970, fruto dos programas de desenvolvimento
regional.
3. Concentra o maior número de habitantes, de áreas metropolitanas e de recursos econômicos do país, e por este
motivo, apresenta igualmente os maiores contrastes internos.
4. Esteve fora das políticas do Estado para o desenvolvimento nacional até a década de 1950, quando se transformou na
área mais industrializada do país.
O preenchimento dos parênteses está seqüencialmente correto em:
a) 1 – 2 – 3
b) 2 – 1 – 4
RESPOSTA COMENTADA: Basta saber que a região que concentra o maior número de
c) 3 – 4 – 1
habitantes no Brasil é o Centro-Sul. Isso lhe atribui o número três e há apenas uma resposta que
d) 2 – 3 – 1
possui o número três associado ao Centro-Sul (segunda coluna). A resposta é a letra D.
e) 3 – 2 – 1

SUGESTÕES PARA APROFUNDAMENTO:
- Sites:
- http://portal.mec.gov.br/mec/index.htm – Site do Ministério da Educação e Cultura,
possui muitas informações sobre a educação brasileira.
- http://www.enem.inep.gov.br/ - Site do Exame Nacional do Ensino Médio, que em
muitas universidades já substitui o vestibular.
Lembre-se de conferir também o site da instituição de ensino que você pretende prestar o
vestibular (ou o site da empresa que faz a prova do vestibular da instituição que, em alguns
casos, é feita separadamente)
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