
 

 

Alimentação em Dia de Prova 

Já estamos no fim do ano, época de muitas provas. As últimas provas do ano, as de 

recuperação, o ENEM e os vestibulares para os alunos mais velhos. Além de muito estudo 

e concentração, a alimentação também pode ser bem importante neste momento. E os 

cuidados com o que comer começa antes mesmo do dia prova. 

 É importante ter uma boa noite de sono. Por isso, antes de dormir não consuma alimentos 

estimulantes como café, refrigerantes e bebidas energéticas (guaraná natural). Essas 

bebidas também não devem ser ingeridas no dia da prova, pois, além de atrapalhar o 

sono, aceleram os batimentos cardíacos, aumentando a ansiedade. Esse também não é 

um período propício para experimentar alimentos novos. Alimentos estranhos ao seu 

organismo podem desencadear crise alérgica, dores de cabeça, vômito, diarreia, tudo isso 

potencializado pela ansiedade.  

O cérebro merece atenção especial. A fonte de energia para este órgão é o carboidrato. 

Por isso, é importante consumir, nas últimas refeições antes da prova, alimentos fontes 

deste nutriente, como pão, massa, raízes (aipim, inhame, batata doce, banana da terra, 

cuscuz), granola, barra de cereal, frutas desidratadas. Alguns alimentos colaboram para 

memória e concentração. Então, inclua na sua alimentação nozes, castanhas, peixes, 

como atum e salmão, e alimentos integrais.  

Uma consequência comum da ansiedade no dia da prova é a falta de apetite. Porém, não 

se deve ficar sem se alimentar, pois o jejum prolongado (mais de 4 horas) pode causar 

reação imediata de mal estar, tontura, dor de cabeça e desmaio. É importante também 

evitar outra reação comum da ansiedade no nosso apetite, que é a falsa necessidade de 

ingerir determinados alimentos, como chocolates e salgadinhos. Isso pode desencadear 

uma desordem no organismo, aumentando a possibilidade mal-estar, dores de cabeça, 

vômitos e diarreia. A hidratação é fundamental. Beba bastante líquido: água, chás, sucos 

naturais, água de coco. Mesmo sem sentir sede, podemos já estar passando por processo 

de desidratação, o que causa dor de cabeça e desconcentração.  



 

 

Nos dias de provas evite os refrigerantes, principalmente a base de cola, pois aumentam a 

liberação de adrenalina, aumentando os batimentos cardíacos e a ansiedade, reduzindo 

dessa forma a capacidade de concentração e raciocínio. Evite refeições pesadas, 

gordurosas e de grande volume, com frituras e com muita proteína, pois levam maior 

tempo para digestão. Dessa forma grande parte do fluxo sanguíneo do corpo e desviado 

para o sistema digestório. Além disso, provoca sonolência, reduz a concentração por 

redução de fluxo sanguíneo no cérebro. 

Nos casos de provas longas, é aconselhável levar um lanche e água. Prefira frutas, barras 

de cereais, granola, uma porção pequena de chocolate, frutas desidratadas (damasco, uva 

passa, banana passa) e castanhas.  Evite balas, salgadinhos e refrigerantes, pois 

aumentam o apetite e provocam perda de concentração. Bom apetite e boa prova! 
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