
Este conteúdo pertence ao Descomplica. Está vedada a cópia ou a reprodução 
não autorizada previamente e por escrito. Todos os direitos reservados.

Como 
estudar 
para USP, 
Unicamp e 
Unesp



Os vestibulares de São Paulo - Fuvest, Unicamp e Unesp - são o pesadelo de 
muita gente. Eles têm várias especificidades, requisitos, e diferentes fases, o que 
pode assustar - e muito! 

Estamos aqui exatamente pra te mostrar que com uma estratégia de estudo 
pensada para esses vestibulares e com dicas focadas nas habilidades que você 
deve ter na hora das provas é super possível conquistar a tão sonhada aprovação!

Tá esperando o que pra aprender com a gente como estudar para USP, Unicamp 
e Unesp? Vem!

Planejamento flexível
Você já deve estar cansado de saber da importância de ter um cronograma 
de estudos, não é? Mas não é à toa que batemos tanto nessa tecla: ter um 
planejamento e uma estratégia do quê, quando e como será estudado é essencial 
para sua aprovação na USP, Unicamp e Unesp. Sem o cronograma, é muito possível 
que você fique desesperado no meio de tanta matéria a ser estudada e acabe 
perdendo tempo de estudo por não saber por onde começar/o que estudar. E 
ninguém quer isso, né? 

É muito comum que aquele planejamento lindo&maravilhoso que você montou 
no início do ano, com o tempo, passe a não funcionar tão bem. Isso acontece 
porque seus hábitos de estudo, metas e tempo disponível, que você definiu meses 
atrás, podem não fazer mais sentido agora - ainda mais com os vestibulares cada 
vez mais próximos! Por isso você deve ser capaz de adaptar seu cronograma de 
estudo às mudanças na sua vida.

Além disso, é super importante que você faça adaptações no seu planejamento 
para torná-lo cada vez mais eficaz e produtivo. Não adianta nada manter algo 
nele que não está rolando só porque você um dia definiu que seria assim. O 
cronograma não está escrito em pedra - vai lá, altera e melhora!

Não se esqueça das
leituras obrigatórias!
A Fuvest e a Unicamp tem uma lista enorme de leituras obrigatórias que são super 
cobradas em seus vestibulares. E não rolar chegar para fazer a prova só na base 
dos resumos de internet, né? 

Por isso, você deve incluir no seu cronograma de estudos:

• Leitura das obras pedidas por cada vestibular - saiba aqui
quais são elas!

• Tira-dúvidas e discussão, com professores e amigos, sobre
os principais pontos do livro.

• Preparação dos seus próprios resumos sobre cada obra.
• Revisão dos resumos feitos por você para refrescar a história

e contexto na sua mente.

http://bit.ly/2vrEIQJ
http://bit.ly/2vrEIQJ
http://bit.ly/2twf9kq 
http://bit.ly/2ui8IjK


Pode parecer só chatice agora, mas fazer tudo isso vai te diferenciar - e muito! 
- da sua concorrência, que provavelmente só ficou no basicão dos resumos de
apostila. Na hora da prova, esse esforço se transformará em várias questões certas
e jogará sua pontuação lá pra cima!

O treino para a redação 
deve ser frequente
A redação é uma boa parte da nota na segunda fase dos vestibulares de São Paulo 
e é preciso dar atenção especial ao treino da escrita e também estar sempre 
atualizado nos assuntos do momento - que podem aparecer na proposta ou fazer 
parte de um argumento seu!

Então, nada de fazer uma redação uma vez aqui e outra ali. Você deve fazer textos 
com frequência, pelo menos 1 vez por semana. Na reta final, o ideal é fazer 2 
textos por semana para ficar 100% afiado na escrita!

Na USP e na Unesp é cobrada uma redação do gênero dissertativo. Para se preparar 
para esse tipo de texto, a boa é se basear em propostas de anos anteriores e 
conferir redações que tiveram altas pontuações - assim você tem um norte do 
que a banca costuma curtir ou não. O principal aqui é se tornar um expert da 
dissertação: conhecendo a fundo esse gênero e manjando de várias referências 
atuais e contextualizadas que possam ser usadas na hora da prova!

Na Unicamp, o buraco é mais embaixo, já que são cobradas 2 redações de 
gêneros totalmente diferentes - elas podem ir do comentário de internet ao 
artigo científico e você não tem como saber o que vai cair. Por isso, o foco aqui é 
variedade: conhecer diversos gêneros textuais e ter uma boa noção do texto que 
deve ser escrito em cada um deles. Assim, você garante que, na hora da prova, 
vai saber o que fazer - e o que será avaliado - se te pedirem uma resenha de livro, 
por exemplo. Alguns dos gêneros cobrados nos últimos anos foram carta, artigo 
e verbete.

Os vestibulares da USP, Unicamp e Unesp têm uma parte discursiva, então não 
rola chutar as respostas, como em questões de múltipla escolha. A enrolação 
também não tem vez. O único resultado de falar, falar e não dizer nada nas 
respostas será um zero na questão :/

Considerando tudo isso, você precisa aprender mesmo as matérias - a decoreba 
não vai garantir sua aprovação. E é aí que entra o estudo ativo: ele é uma ótima 
forma de entender a fundo o assunto e estar pronto para responder qualquer 
coisa sobre ele e ainda otimizar seu tempo de estudo!

Estudar de maneira ativa significa você mesmo conduzir o estudo, ao invés de 
ficar apenas assistindo aulas esperando que o conteúdo magicamente entre na 
sua cabeça. Na prática, isso é: 

Fazer anotações durante a aula

Estudo ativo sempre!

http://bit.ly/2uhYpvU
http://bit.ly/2uhYpvU


• Não esquecer tudo que foi dado no segundo que a aula acabar
• Identificar rapidamente possíveis dúvidas (dica: marque de 
  uma cor específica tudo que for dúvida para não esquecer
  de tirá-las depois!)
• Facilitar a revisão, já que você tem boa parte da explicação da 
   matéria registrada

Fazer resumos da matéria
Resuma o conteúdo com as suas próprias palavras! Isso é super importante 
para guardar bem a matéria de uma maneira que você realmente entende - sem 
palavras desconhecidas ou difíceis, com explicações simples e do seu jeitinho. E 
na hora de revisar o assunto, é só voltar nele e refrescar a memória!

Fazer mapas mentais
Mapas mentais são tipo resumos, mas mais objetivos. Eles funcionam super bem 
pra quem tem a memória mais visual, por exemplo - nesse caso, é legal usar várias 
cores e símbolos para facilitar a identificação e memorização dos fatores mais 
importantes! 

Outra função super importante do mapa mental é fazer conexões interdisciplinares 
dentro da matéria que você está estudando. Por exemplo, se você está 
estudando Globalização, pode puxar uma setinha e indicar o contexto histórico 
e acontecimentos da época que influenciaram esse processo. 

Ensinar a matéria para alguém
Ao ensinar a matéria para alguém, você está, ao mesmo tempo, ensinando pra 
si mesmo, sabia? Enquanto você fala, vai processando na sua cabecinha aquele 
conteúdo e assimilando os conceitos. Se a pessoa que está escutando fizer 
perguntas, melhor ainda! Assim, você vê se está entendendo mesmo daquele 
assunto :D 

Tá esperando o que para colocar essas dicas em prática agora mesmo? O caminho 
até a aprovação é mais curto que você imagina! Partiu? :D

Escreva tudo que o professor falar que seja relevante! Assim, você está 
memorizando e “digerindo” o conteúdo durante a própria aula. O que te ajuda 
em:


