


1. Apresentação

2. Como Funciona a LS Enem?

3. Quantas horas eu preciso estudar por semana?

4. Como estimar a nota de corte do Enem para o curso que almejo?

5.  Por que a nota do Enem é tão importante?

6. Quer saber mais?



1.  Apresentação

O Exame Nacional do Ensino Médio vem ganhando mais relevância a cada ano, tor-
nando-se a principal porta de entrada para alguns dos melhores cursos superiores 
do Brasil. A forma com que os conteúdos do Ensino Médio estão sendo cobrados 
no exame também tem passado por profundas transformações, exigindo dos can-
didatos não apenas o conhecimento da matéria, mas também – e principalmente 
– a capacidade de pensar de forma lógica, rápida e interdisciplinar.

Como o Enem não é mais o mesmo, a forma de estudar para ele também deve 
mudar. E foi pensando nisso que nós aqui na LS decidimos usar a nossa expertise 
de mais de 10 anos na área de consultoria de estudos para ampliar nossos horizon-
tes e passar a acompanhar também aqueles que almejam uma ótima pontuação 
no Enem.

O nosso foco é a estratégia. Qual o melhor caminho, entre tantos disponíveis, para 
alcançar nosso objetivo? Nossa equipe mapeia e seleciona tudo o que há de 
melhor no mercado para trazer essa resposta. Quais matérias precisam de mais 
horas de estudo, de acordo com as minhas afinidades e com o curso superior no 
qual quero entrar? Nossos consultores te acompanham nessa decisão e na monta-
gem da sua rotina diária de estudos. Toda essa pesquisa e troca de experiências 
está aliada à maior plataforma virtual de gerenciamento de estudos do Brasil. 
 
Neste e-book informativo tentamos responder as principais dúvidas que nos 
chegam em relação à consultoria de estudos para o Enem. É um guia introdutório 
ao nosso serviço, onde você pode conhecer um pouco mais sobre o nosso compro-
misso: nosso aluno.

Esperamos caminhar juntos daqui pra frente, dando o pontapé inicial em uma car-
reira de muito sucesso! 



2.  Como Funciona a LS Enem?

O nosso método é completo e pode ser usado como a única fonte de preparação 
para o exame, como no caso de pessoas que já terminaram o Ensino Médio, mas 
desejam fazer a prova. A consultoria também pode ser um método complementar 
aos estudos dos alunos que estão atualmente no Ensino Médio e buscam uma pre-
paração mais eficiente, assim como para os que frequentam um curso presencial.
Do início ao fim da preparação, cada aluno é acompanhado por um consultor, por 
meio de conversas de vídeo e troca constante de e-mails. O nosso trabalho é 
conhecer as características e objetivos desse aluno e, com base nisso, montar a 
melhor estratégia de estudo para ele. 

A LS não é um curso, e sim uma consultoria. Nós não disponibilizamos o material 
didático, mas sim indicamos o melhor material didático disponível (gratuito ou 
não) no mercado. Dessa forma mantemos nosso compromisso com a máxima qua-
lidade. 

Com o plano de estudos pronto, o aluno passa a receber semanalmente uma meta 
a ser cumprida, onde estarão indicadas as matérias a serem estudadas, por meio 
de qual material, por quanto tempo. Com a meta em mãos, o único trabalho dos 
nossos alunos é sentar e estudar, seguindo exatamente o que o consultor indica na 
meta do dia, sem ter que sair de casa, e com a certeza de estar utilizando o melhor 
material disponível.

Além disso, o consultor acompanha o rendimento do aluno através das planilhas 
de desempenho que devem ser preenchidas em nossa plataforma. Dessa forma, o 
planejamento pode ser constantemente reajustado de acordo com as dificuldades 
encontradas pelo caminho. 



3.  Quantas horas eu preciso estudar por semana?

Os valores que norteiam o trabalho na LS são a imparcialidade e transparência. 
Apesar de inovador, nosso método não traz milagres, especialmente para aqueles 
que almejam cursos extremamente concorridos. Parte da nossa missão é detectar 
o tamanho do desafio que cada estudante terá pela frente e ajudá-lo a dosar a 
quantidade de horas necessárias para atingir seu objetivo.

Acreditamos que bons resultados na prova podem ser conquistados a partir de 5 
horas semanais de estudos. Cada uma das tarefas incluídas nas metas semanais é 
pensada para durar cerca de uma hora e, com base nisso, consultor e aluno deci-
dem o tanto de tarefas que cabem no seu dia. Criamos roteiros mais resumidos 
para os alunos que têm pressa e outros mais extensos para os que buscam apren-
der tudo nos menores detalhes.



4.  

O Exame Nacional do Ensino Médio é composto por quatro áreas temáticas:

- Linguagens, Códigos e suas Tecnologias
- Ciências Humanas e suas Tecnologias
- Matemática e suas Tecnologias
- Ciências da Natureza e suas Tecnologias

Além disso, é exigido que o aluno faça uma redação.

O cálculo da pontuação final é extremamente complexo, com pesos diferentes 
para casa questão.  Além disso, cada Universidade pode utilizar critérios diferentes 
de admissibilidade em seus cursos. Algumas faculdades colocam pesos diferentes 
para cada disciplina. A Universidade Federal da Bahia, por exemplo, atribui peso 2 
para Redação e Ciências Humanas. Essas informações constam no edital de ingres-
so lançado pelas Universidades anualmente. Por este motivo, a preparação para o 
Exame deve ser integral. 

Como estimar a nota de corte do Enem
para o curso que almejo?

 Escolha de materiais: 

Para selecionar os materiais que indicamos, avaliamos pontos como a didática do 
professor, exemplos, questões, dicas, resumos, a divisão lógica dos assuntos e os 
custos. Para acertar em cheio nessa escolha, nossa equipe de consultores especia-
lizados analisa permanentemente os cursos disponíveis a fim de sempre guiar 
nossos alunos pelo melhor que há disponível.

Com foco em tornar acessível a conquista de uma vaga no ensino superior, procu-
ramos utilizar cursos gratuitos em nossa preparação, mas isso nem sempre é possí-
vel.



Na preparação para a prova de português, por exemplo, nossos roteiros de estudo 
indicam aulas específicas do Canal no Youtube do Prof. Noslen, que disponibiliza 
vídeo aulas gratuitas. O professor Noslen é engraçado, inventa mnemônicos, canta 
músicas e faz o aluno sorrir enquanto aprende essa matéria que pode ser maçante 
em alguns pontos. 

No entanto, o canal tem um ponto negativo, que é a falta de exercícios para treino. 
Por esse motivo, complementamos o estudo utilizando outros portais como o Me 
Salva ou o Descomplica. 
Esta “mistura” de fontes de estudo é feita em quase todas as disciplinas, exatamen-
te para proporcionar a melhor preparação possível para nossos alunos!



5.  Por que a nota do Enem é tão importante?

O Sisu - Sistema de Seleção Unificada - é o sistema informatizado, gerenciado pelo 
Ministério da Educação (MEC), pelo qual instituições públicas de educação supe-
rior oferecem vagas a candidatos participantes do Enem. As vagas para as bolsas 
de Estudo do Prouni também são definidas pelo Enem: dentro de cada critério 
socioeconômico, o que vale para definir quem passa e quem fica é a nota no 
Exame. O Fies (Fundo de Fundo de Financiamento Estudantil), programa do Minis-
tério da Educação que financia cursos superiores não gratuitos, também utiliza 
critérios de pontuação mínima no Enem para admitir estudantes.

Confira as notas de corte do Enem 2018 no SISU:

• Administração – entre 550 e 700 pontos
• Arquitetura e Urbanismo – entre 650 a 750 pontos
• Ciências Biológicas – entre 600 e 700 pontos
• Ciências Contábeis – entre 600 e 700 pontos
• Direito – entre 650 e 800 pontos
• Educação Física – entre 600 e 700 pontos
• Enfermagem – entre 600 e 730 pontos
• Engenharia Civil – entre 700 e 800 pontos
• Engenharia de Automação – entre 650 e 800 pontos
• Engenharia de Computação – entre 650 e 800 pontos
• Engenharia de Produção – entre 650 e 750 pontos
• Engenharia Elétrica – entre 700 e 800 pontos
• Engenharia Mecânica – entre 700 e 800 pontos
• Engenharia Química – entre 650 e 800 pontos
• Farmácia – entre 600 e 750 pontos
• Gastronomia – entre 600 e 700 pontos
• Gestão de Recursos Humanos – entre 600 e 680 pontos
• Gestão Financeira – entre 550 e 650 pontos
• História – entre 580 e 680 pontos
• Jornalismo – entre 650 e 760 pontos
• Letras – entre 580 e 680 pontos
• Medicina – entre 780 e 900 pontos 
• Nutrição – entre 650 e 760 pontos
• Odontologia – entre 650 e 800 pontos
• Pedagogia – entre 600 e 730 pontos
• Psicologia – entre 600 e 750 pontos
• Química – entre 550 e 650 pontos



No Prouni:

• Administração – entre 480 e 700 pontos
• Agronomia – entre 550 e 650 pontos
• Arquitetura – entre 550 e 720 pontos
• Ciências Contábeis – entre 460 e 750 pontos
• Comunicação Social – entre 500 e 680 pontos
• Direito – entre 450 e 800 pontos
• Educação Física – entre 460 e 680 pontos
• Enfermagem – entre 540 e 700 pontos
• Engenharia Aeronáutica – entre 650 e 750 pontos
• Engenharia Civil – entre 580 e 750 pontos
• Engenharia de Computação – entre 550 e 750 pontos
• Engenharia de Produção – entre 500 e 650 pontos
• Engenharia Elétrica – entre 600 e 740 pontos
• Farmácia – entre 550 e 700 pontos
• Física – entre 450 e 550 pontos
• Gestão de Recursos Humanos – entre 460 e 680 pontos
• Gestão Financeira – entre 450 e 550 pontos
• História – entre 450 e 550 pontos
• Letras – entre 450 e 680 pontos
• Medicina – entre 700 e 820 pontos
• Nutrição – entre 550 e 700 pontos
• Odontologia – entre 600 e 760 pontos
• Pedagogia – entre 450 e 680 pontos
• Psicologia – entre 580 e 730 pontos
• Química – entre 450 e 550 pontos
• Radiologia – entre 450 e 550 pontos

No FIES:

• Administração – entre 450 e 680 pontos
• Análise e Desenvolvimento de Sistemas – entre 450 e 630 pontos
• Arquitetura e Urbanismo – entre 600 e 700 pontos
• Ciências Biológicas – entre 450 e 600 pontos
• Ciências Econômicas – entre 500 e 650 pontos
• Direito – entre 500 e 700 pontos
• Educação Física – entre 450 e 630 pontos
• Enfermagem – entre 450 e 680 pontos
• Engenharia Civil – entre 550 e 700 pontos
• Farmácia – entre 530 e 600 pontos
• Gastronomia – entre 450 e 650 pontos
• Gestão de Recursos Humanos – entre 450 e 630 pontos
• Gestão Financeira – entre 450 e 600 pontos
• Jornalismo – entre 560 e 700 pontos
• Letras – entre 450 e 600 pontos
• Medicina – entre 700 e 800 pontos
• Nutrição – entre 550 e 700 pontos
• Odontologia – entre 600 e 700 pontos
• Pedagogia – entre 450 e 650 pontos
• Psicologia – entre 600 e 700 pontos



6.  Quer saber mais?

Agende uma entrevista gratuita com um de nossos consultores: 
(clique aqui) ou entre em contato pelo seguintes canais:

 
 contato@lsensino.com.br

 @ls_enem - https://www.instagram.com/Ls_enem/
 
 LS Enem - https://www.facebook.com/LSEnsino.Enem/

https://www.instagram.com/Ls_enem/
https://www.facebook.com/LSEnsino.Enem/
https://www.lsensino.com.br/enem/entrevista/?idProduto=1&idSegmento=5


“Isso me deu a certeza de que eu estava no 

caminho certo e de que a parceria com a LS era 

essencial para atingir meus objetivos”

Pedro Fleury

“Sabia que se continuasse a estudar da forma como vinha fazendo não alcan-

çaria o meu objetivo. Por sorte, acabei conhecendo a LS e posso dizer que 

minha vida mudou drasticamente, a LS foi um divisor de águas para mim”

Juliane Maceno

“Acredito que o maior diferencial da LS seja proporcionar ao aluno dedicação total para o estudo, 

puro e único. Quando não tinha o acompanhamento da consultoria passava dias planejando por 

quais materiais estudar, quais assuntos tinham ou não importância, como faria a organização entre 

os estudos e as revisões, entre outros assuntos de planejamento, e mesmo passada esta fase, me 

pegava várias vezes pensando em alterar o que já havia planejado ou em dúvida se o que estava 

fazendo era realmente o correto. Resumindo, perdia muito tempo com o antes e não aproveitava o 

durante.”

Marcos A.

 “O apoio que tive da LS foi de fundamental importância. As orientações 

recebidas possibilitaram-me consolidar os melhores e mais eficazes 

métodos de estudo, e preparar-me com os melhores materiais possíveis.”

Jônatas G. Martins



“Tinha um dia apertado e não sobrava muito tempo para estudar e por 

isso não poderia cometer erros. Tinha que otimizar meu tempo e resolvi 

apostar no planejamento da LS.”

Carlos E.

 “O acompanhamento da LS foi determinante, 

principalmente na aprovação”

Emival Ribei

“Iniciei com a LS em fevereiro de 2015 e o que eu posso falar sobre ela? Ela fez total e completa 

diferença na minha vida. A partir daquele momento, meu único papel era ESTUDAR! Como os 

resultados da LS eram incontestáveis, optei por confiar 100% nas metas e nas indicações de 

materiais. Passei a maior parte do ano seguindo as metas do roteiro regular e construindo, 

finalmente, a base.”

Richely R. 


