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Resolver 90 questÃµes abrangendo as Ã¡reas de MatemÃ¡tica e de Linguagens, CÃ³digos e
suas Tecnologias (PortuguÃªs, Literatura, InglÃªs ou Espanhol, educaÃ§Ã£o fÃ-sica e Artes) e
elaborar uma redaÃ§Ã£o, em cinco horas e 30 minutos, foi um desafio para os candidatos da
ediÃ§Ã£o de 2014 do Exame Nacional do Ensino MÃ©dio (Enem). Os participantes criticaram
o fato de muitas questÃµes terem enunciado longo em MatemÃ¡tica e tambÃ©m o tema da
redaÃ§Ã£o, que abordou a publicidade infantil no Brasil. Veja, a seguir, a opiniÃ£o de quem faz
a prova no campus MaracanÃ£ da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj).
Â“A prova estava cansativa. As provas de MatemÃ¡tica, LÃ-ngua Portuguesa e RedaÃ§Ã£o
nÃ£o deveriam ser aplicadas juntas, no mesmo dia. Na metade da prova de MatemÃ¡tica eu jÃ¡
estava cansada, pois os enunciados das questÃµes eram longos. AlÃ©m disso, o tema
redaÃ§Ã£o foi totalmente diferente do que eu esperava. Isso deve atrapalhar o desempenho de
muitos candidatos.Â”
Alessandra Ribeiro, 41 anos
Â“Hoje foi um dia pesado. Resolver 90 questÃµes e fazer uma redaÃ§Ã£o nÃ£o foi fÃ¡cil. As
questÃµes tinham enunciado muito longo. NÃ³s precisamos ler muitos textos. As provas de
LÃ-ngua Portuguesa e de LÃ-ngua Estrangeira, no caso eu fiz InglÃªs, estavam fÃ¡ceis, pois
cobravam mais interpretaÃ§Ã£o. PorÃ©m, o tema da redaÃ§Ã£o foi estranho e me pegou de
surpresa. Escrevi baseado nos textos apresentados na prova.Â”
Bruno Teixeira, 31 anos
Â“Considero que essa prova foi fÃ¡cil. Estudei muito para MatemÃ¡tica e acredito que tive um
bom desempenho. Esperava atÃ© uma prova mais difÃ-cil. TambÃ©m gostei das partes de
LÃ-ngua Portuguesa e de LÃ-ngua Estrangeira. Fiz a prova de Espanhol com tranquilidade. O
que me pegou de surpresa foi o tema da redaÃ§Ã£o. Pensei que fosse cair algo mais atual.Â”
Beatriz Domingos, 18 anos
Â“Essa prova estava complexa. Nunca tive facilidades em MatemÃ¡tica e acredito nÃ£o fui bem
nessa parte. Mas acredito que me superei nas provas de LÃ-ngua Portuguesa e de LÃ-ngua
Estrangeira. Escolhi Espanhol e estava fÃ¡cil. Sou publicitÃ¡rio e minha maior dificuldade foi
colocar as minhas ideias sobre a publicidade infantil em apenas 30 linhas.Â”
Diego Gardel, 32 anos
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