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Prezado estudante!

O Enem se tornou um passo importante para que você entre na universidade que deseja e descubra novas 
possibilidades para a sua formação como indivíduo. 

Inscritos 2016
No ano de 2016, aproximadamente 9,2 milhões chegaram a fazer inscrição no exame, mas alguns não 

a confi rmaram com o pagamento da taxa de inscrição ou a declaração de isenção. Mesmo assim, o número 
de inscritos confi rmados no Enem 2016 já ultrapassou o alcançado no ano de 2015 (mas ainda não bateu o 
recorde de 2014). 

Histórico de inscritos confi rmados Novo Enem

A prova
A prova está cada vez mais abrangente e em constante modifi cação, mas o Enem pode ser encarado 

de maneira tranquila pelos alunos que tiveram uma boa formação na Educação Básica e que possuem bom 
conhecimento de cultura geral. Segundo grandes teóricos da educação, uma boa formação é aquela que 
permite estabelecer clara relação entre o que se aprende na escola com o que se vivencia no cotidiano! 

O Sistema de Ensino Poliedro oferece esse material para que se possa compreender a história e 
importância da nota do Enem e, por meio de exemplos, explicar as competências avaliadas e exigidas no 
exame e o complexo método de obtenção da nota da prova: a TRI (Teoria de Resposta ao Item). Também 
estão presentes os conteúdos mais recorrentes de cada área do conhecimento, que podem ajudar a guiar seu 
período de revisão e garantir sucesso em sua jornada!

Dicas importantes
Vale ressaltar que a preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio deve acontecer ao longo de todo 

o ano letivo, envolvendo aspectos relacionados ao estudo e, também, aos seus hábitos cotidianos, para que 
você não se sobrecarregue. Após todo o ano de estudos, é importante garantir que está tudo certo no dia da 
prova. Por isso, seguem algumas dicas para ajudar no planejamento antes do Enem, mas lembre-se de que 
cada estudante é único e que as melhores estratégias deverão ser traçadas por você!

Em
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Preserve seu corpo e estabilize as funções fisiológicas.
Lembre-se que o exame deve avaliar o seu conhecimento e não a resistência do seu corpo. Para 

isso, preserve-o mantendo uma alimentação leve na véspera e nos dias de prova e procure não 
fazer atividades que exijam muito do seu organismo, como prática de esportes que demandam grande esfor-

ço físico ou idas a festas.

Procure manter-se calmo, descansado e otimista.
É hora de confiar no estudo e nas estratégias desenvolvidas ao longo do ano, portanto, não se desespere 
querendo estudar toda a matéria de novo. Neste dia, vale pensar positivo para não deixar a ansie-
dade dominar os pensamentos. Passe o dia com as pessoas que gosta e tenha uma boa noite de sono. 

Trace um plano para se deslocar até o local de prova e confira se tem tudo o que 
vai precisar para realizar o exame.

Todo ano alguns alunos perdem a prova por conta de atrasos. O portão dos locais de prova fecha pontual-
mente e não há tolerância, portanto, verifique o caminho anteriormente e qual a melhor ma-
neira de percorrê-lo. Aproveite para deixar separado seu documento original de identidade, o cartão 

de confirmação de inscrição e ao menos duas canetas esferográficas transparentes de tinta preta que 
tenham sido testadas antes.

Acorde pelo menos 4 horas antes da prova e comece a se preparar.
É importante que seja feito um café da manhã saudável e atividades leves, que ajudem a despertar. Peça 
ajuda aos seus pais ou a alguém de confiança para ter controle do horário e não correr o risco de 
se atrasar. Prefira almoçar pelo menos uma hora antes de sair de casa para garantir boa digestão e não 

sentir sono bem no momento da prova.

Na hora da prova, hidrate-se e, se tiver fome, ingira alimentos estratégicos.
O Inep permite comer durante a prova. Então, leve água e/ou sucos, que realmente repõem os líquidos e hidratam 
o organismo, ao contrário dos refrigerantes. Prefira também alimentos saudáveis e fontes de carboidrato, 
que garante energia para o organismo, como bolachas integrais, barrinhas de cereal, castanhas e frutas 
secas ou mesmo frutas naturais. Tome cuidado, apenas, para não acabar sujando a prova ou o cartão de 
respostas com resquícios de alimento! Deixe, também, os alimentos separados, e não em mochilas ou 
bolsas. Caso estejam guardados, pode não ser possível pegá-los depois que a prova iniciar. 

Para fazer a prova, adote uma estratégia que o ajude a garimpar pontos.
O ideal é administrar o tempo de forma a garantir que irá passar por todas as questões. Procure sepa-
rar os itens em fáceis, médios e difíceis de acordo com seus conhecimentos e vá resolvendo as questões a 
partir das mais simples. Quando se deparar com uma questão que não consegue resolver, não se desespere, 

nem fique preso a ela: o ideal é deixar para lutar por ela no final, quando as questões que você sabe resolver 
já estiverem garantidas. Lembre-se que você precisa de um tempo para preencher o gabarito – e, no segundo dia 
de prova, para fazer a redação.

Na véspera da prova

Nos dias de exame

Boa leitura e bons estudos!

Sistema de Ensino Poliedro
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ENEM NO TEMPO

No início, a prova
contava com 63 questões 

interdisciplinares e uma redação.
Esse foi o ano da 1ª aplicação 

do Enem: com 115,6 mil 
participantes.

Na sua oitava edição,
o Enem teve 3.004.491 inscritos.

A expansão do número de candidatos
resultou do início do Programa Universidade

para Todos (Prouni), que utiliza as notas
do Enem como um dos critérios

para a seleção de bolsistas
de universidades

particulares.

Até esse ano, 302 dos
1.180 estabelecimentos de

Ensino Superior do país informaram
que utilizariam os resultados da

avaliação como critério de seleção dos
seus cursos de graduação. Por fi m,
aderiram formalmente ao Enem 37

estabelecimentos de ensino
público e 275 privados.

Foi possível avaliar que os
estudantes tiveram mais difi culdade

na competência 4 da redação,
que consiste em elaborar
argumentos coerentes e

fundamentados.

93 instituições de
Ensino Superior (11 públicas e 
82 privadas) divulgam uso dos 

resultados do Enem como um dos 
critérios de seleção sendo parte

da nota ou substitutos do 
vestibular tradicional.

1998
2005

2002

2003
1999

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) foi criado em 1998 com a missão de avaliar o 
desempenho do estudante ao fi m do ensino básico. Ele pode ser feito por estudantes que estão 

concluindo ou que já concluíram o Ensino Médio em anos anteriores. Mas, até pouco tempo atrás, 
somente algumas instituições utilizavam o Enem em seus vestibulares e, quando o faziam, o resul-
tado era usado apenas como parte da nota fi nal, raramente como substituto de alguma das fases do 
processo seletivo ou do processo como um todo. 
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Nesse ano, os
candidatos puderam contar

com uma correção mais rigorosa
da redação: 2 corretores dando nota de
0 a 200 em 5 competências, totalizando

até 1.000 pontos. Por postarem nas
redes sociais fotos da prova,

65 candidatos foram
eliminados.

Ano de aplicação do
novo Enem, que apresentou

uma grande mudança na estrutura da
prova: aumento do número de questões 

e dias de aplicação. Devido à maior 
visibilidade do exame, mais de

2,5 milhões de estudantes
se inscreveram
em todo o país.

Em 2015, o número de
inscritos reduziu com relação

ao ano anterior pela primeira vez
desde 2008. Já o teor da prova seguiu a

linha comentada no ano de 2014, exigindo
conhecimento acerca dos conteúdos das matérias,

como qualquer outro grande vestibular,
mas acrescentando a eles o contexto

necessário para tratar de temas
atuais e pertinentes no

cenário atual.

O Enem desse ano
ultrapassou a marca de
5,3 milhões de inscritos.

A suspeita de que algumas questões
utilizadas no exame foram aplicadas com 

antecedência em uma escola do Ceará fez com
que a discussão acerca da confi abilidade da

prova voltasse à tona. Aproximadamente
137 mil redações foram anuladas

por não cumprirem os critérios
para correção.

Devido ao enorme
crescimento no número de 

inscritos, cerca de 500 instituições 
passam a adotar o Enem

em seus critérios
de seleção.

O comentário geral
sobre a prova foi de que,

mesmo tendo a contextualização
presente – um padrão extremamente

importante do exame –, ela apresentou
características mais tradicionais e conteúdo

mais denso, assemelhando-se a outros
vestibulares clássicos do país. Vale lembrar que

os conteúdos básicos do Ensino Médio
são previstos na matriz do exame

que defi ne competências
e habilidades avaliadas.

2012

2009
2015

2011

2007
2014

A partir do ano de 1999, o Enem começa a ser utilizado como critério de seleção para algumas 
instituições de Ensino Superior e, com o crescimento gradual de adesões a cada ano, consolida-se 
como instrumento de acesso ao Ensino Superior ao ser usado pelos estudantes que pretendem 
concorrer a uma bolsa no Programa Universidade para Todos (Prouni) ou a uma vaga em Universi-
dades federais e estaduais que adotam o Sistema de Seleção Unifi cada (SiSU). Conheça mais sobre 
o histórico dessa avaliação e como sua importância no cenário educacional brasileiro aumentou.
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É uma forma informatizada e on-line criada pelo Ministério da Edu-
cação para selecionar novos estudantes para as instituições públicas de
Ensino Superior que utilizarem a nota obtida no Enem como única forma 
de seleção.

O Sistema funciona da seguinte maneira:
  As universidades informam quantas vagas têm disponíveis para cada 

curso, bem como que peso a nota de cada uma das grandes áreas do 
conhecimento da prova do Enem terá na nota final do aluno;

  O aluno que prestou o Enem faz sua inscrição no site: <http://sisu.
mec.gov.br>;

  O próprio sistema calcula o peso de cada questão de acordo com a 
área de interesse do aluno e das instituições conveniadas;

  O aluno deverá escolher, no site do SiSU, as opções de vagas/uni-
versidades disponíveis. No sistema constam somente as que ade-
rem 100% ao Enem;

  Com a nota em mãos, o aluno pode escolher, dentre suas 
possibilidades, a instituição em que irá estudar.

SISTEMA DE
SELEÇÃO UNIFICADA

SiSU (Sistema de Seleção Unificada)

O ENEM E O ENSINO SUPERIOR

A nota obtida no Enem pode ser utilizada para o acesso ao Ensino Superior. Essa característica é a grande respon-
sável por aumentar a visibilidade e a importância do exame. A cada ano, o número de interessados que fazem o 

Enem vislumbrando uma vaga no Ensino Superior aumenta de maneira expressiva.

Sisutec
O Sistema de Seleção Unificada da 
Educação Profissional e Tecnológica, 
lançado em 2013, disponibiliza vagas 
gratuitas em cursos técnicos para 
candidatos interessados participan-
tes do Enem. A seleção é feita de for-
ma similar ao SiSU.

Para informações e inscrições acesse:
<http://sisutec.mec.gov.br/>
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Como é feita a inscrição
As inscrições são feitas exclusiva-
mente pela internet, acessando o 
Sistema do Prouni:
<http://siteprouni.mec.gov.br>

Encerrado o prazo de inscrição, 
o Sistema do Prouni classifica os 
estudantes de acordo com as suas 
opções e as notas obtidas no Enem.

O Prouni tem como propósito a concessão de bolsas de estudo 
integrais e parciais em cursos de graduação em instituições priva-
das de educação superior. Instituído em janeiro de 2005, o programa 
visa contemplar candidatos que não possuam diploma de curso su-
perior e que tenham realizado o Enem no ano anterior, alcançando 
no mínimo 450 pontos na média das notas das provas de cada área 
do conhecimento e nota acima de zero na redação.

O candidato deve satisfazer algumas condições socioeco-
nômicas (informadas no site do programa), como ter cursado o 
Ensino Médio em escola pública ou em escola particular como 
bolsista e renda familiar de até 1,5 salário mínimo por pessoa 
(para bolsas integrais) e de até 3 salários mínimos por 
pessoa (para bolsas parciais de 50%).

Ao inscrever-se, o candidato pode escolher até 
três opções de curso e instituição. Ao final de cada pe-
ríodo de inscrições (são dois ao ano), são feitas duas 
chamadas subsequentes para convocação dos candida-
tos pré-selecionados.

Prouni (Programa Universidade para Todos)

Ciência sem Fronteiras

O projeto Ciência sem Fronteiras foi 
criado com a intenção de oferecer mais de 
100 mil bolsas em quatro anos para promover 
intercâmbios, proporcionando a alunos de 
graduação e pós-graduação oportunidades de 
estágio no exterior que visam manter contato 
com sistemas educacionais competitivos 
em relação a tecnologia e inovação. Um dos 
requisitos para que o estudante concorra a 
uma bolsa em universidade estrangeira é que 
tenha obtido 600 pontos ou mais no Enem.

Para mais informações, acesse o site:
<www.cienciasemfronteiras.gov.br>

9O Enem e o Ensino Superior



AS COMPETÊNCIAS E AS HABILIDADES

A construção do conhecimento e o contexto atual
Até meados da década de 1980, a Educação Básica bra-

sileira visava, prioritariamente, a formação para o ingresso 
no mercado de trabalho, o que fomentava, em grande parte, 
o ensino técnico e a aprendizagem de conceitos específicos.

Com expressivas transformações ocorridas na socie-
dade – tecnológicas, sociais e culturais –, tornou-se ideal um
profissional com diferentes características, dentre as quais 
estão as capacidades de resolver problemas, de tomar deci-
sões e de sempre aprender novos procedimentos (o que não 
significa que dominar conceitos deixou de ser importante).

A implementação da Reforma do Ensino Médio, ocor-
rida no fim da década de 1970, propôs, então, para os es-
tudantes de todo o país, uma formação mais geral em opo-
sição a uma formação específica; o desenvolvimento das 
capacidades de pesquisar, buscar informações, analisá-las 
e selecioná-las e a capacidade de aprender, criar, formular, 
ao invés do simples exercício de memorização.

Assim, os novos Parâmetros Curriculares Nacionais 
(PCN) ressaltaram a necessidade de se trabalhar as quatro 
grandes esferas da educação: os eixos cognitivos, as áreas 
do conhecimento, as competências e as habilidades.

A consolidação do estado democrático, as novas 

tecnologias e as mudanças na produção de bens, serviços 

e conhecimentos exigem que a escola possibilite aos 

alunos integrarem-se ao mundo contemporâneo nas 

dimensões fundamentais da cidadania e do trabalho.

Partindo de princípios definidos na LDB, o ministério 

da educação, num trabalho conjunto com educadores de 

todo o país, chegou a um novo perfil para o currículo, 

apoiado em competências básicas para a inserção de 

nossos jovens na vida adulta. 
PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS (ENSINO MÉDIO)

Dominar
linguagens:

dominar a norma culta
da Língua Portuguesa e fazer

uso das linguagens matemática,
artística e científica e das

línguas espanhola
e inglesa. Compreender

fenômenos:
construir e aplicar

conceitos das várias áreas do
conhecimento para a compreensão

de fenômenos naturais, de processos
histórico-geográficos, da
produção tecnológica e

das manifestações
artísticas.

Enfrentar
situações-problema:
selecionar, organizar,

relacionar, interpretar dados
e informações representados de
diferentes formas, para tomar

decisões e enfrentar
situações-problema. 

Construir
argumentação:

relacionar informações,
representadas em diferentes

formas, e conhecimentos
disponíveis em situações
concretas, para construir

argumentação
consistente.  

Elaborar
propostas: recorrer
aos conhecimentos

desenvolvidos na escola
para elaboração de propostas
de intervenção solidária na

realidade, respeitando os valores
humanos e considerando

a diversidade
sociocultural.

COMPETÊNCIAS
E SUAS

HABILIDADES

COMPETÊNCIAS

HABILIDADES

COMPETÊNCIAS

HABILIDADESHABILIDADESHABILIDADES

I-DL

II-CF

III-SPIV-CA

V-EP

Os eixos cognitivos tratam-se das 
cinco grandes formas de conhecer; 
são as capacidades dos alunos 
de mobilizarem o conhecimento, 
depois que efetivamente ‘aprenderam 
a aprender’, para compreender o 
mundo, resolver problemas e atuar 
de forma cidadã, ética e responsável 
no meio em que vivem. Esses eixos 
estão relacionados a todas as áreas 
do conhecimento e são o resultado da 
associação de várias competências e 
habilidades que adquirimos durante 
nossa vida escolar, familiar e em 
sociedade.

Eixos Cognitivos – as cinco 
formas de conhecer
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Áreas do conhecimento
As áreas do conhecimento consistem na reunião dos conhecimentos que compartilham objetos de estudo e, portanto, 

mais facilmente se comunicam, criando condições para que a prática escolar se desenvolva em uma perspectiva de inter-
disciplinaridade.

As habilidades estão associadas ao saber fazer: ação física ou mental que indica a capacidade adquirida. Assim, 
identificar variáveis, compreender fenômenos, relacionar informações, analisar situações-problema, sintetizar, julgar, 
correlacionar e manipular são exemplos de habilidades.

Já as competências são um conjunto de habilidades harmonicamente desenvolvidas e que caracterizam por 
exemplo uma função/profissão específica: ser arquiteto, médico ou professor de química. As habilidades devem ser 

desenvolvidas na busca das competências... 

VASCO MORETTO (2004)

Matriz de competências e habilidades
Para cada área do conhecimento podem ser descritas 

competências e suas respectivas habilidades, as quais são 
pauta da educação já há algum tempo. Tem-se visto cada 
vez mais o esforço das escolas em ensinar a saber fazer, 
a favorecer o desenvolvimento de habilidades. Esse favo-
recimento tem um objetivo maior: permitir que os jovens 
alunos possam formar valores e ter atitudes compatí-
veis com uma sociedade mais justa. Sob esse aspecto, o 
Ministério da Educação e Cultura (MEC) por meio do Inep, 
instituto responsável pela elaboração do Enem, definiu a 
Matriz de Referência que contém todas as habilidades e 
competências consideradas essenciais para um aluno que 
sai do Ensino Médio. As questões do Enem incorporam 

as diversas competências e habilidades relacionadas aos 
conteúdos das disciplinas. A proficiência nessas compe-
tências e habilidades é que será avaliada na prova.

A Matriz de Referência do Enem é um documento que 
prevê 30 habilidades por área do conhecimento, totalizan-
do 120 habilidades consideradas necessárias ao aluno que 
finaliza os estudos na Educação Básica. Verifique, a seguir, 
a lista completa competências e habilidades de cada área 
com questões-exemplo retiradas de provas do Enem. Não 
se preocupe em decorar todos esses itens, pois esse não 
é o objetivo. É importante, contudo, saber quais são eles 
para que você comece a perceber o teor da prova do Enem. 

11As competências e as habilidades

Ciências Humanas
e suas Tecnologias

Ciências da Natureza
e suas Tecnologias

Linguagens, Códigos
e suas Tecnologias

Matemática
e suas Tecnologias
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COMPETÊNCIA DE ÁREA 1

Compreender os elementos culturais que constituem 
as identidades.
H1 Interpretar historicamente e/ou geografi camente 

fontes documentais acerca de aspectos da cultura.
H2 Analisar a produção da memória pelas sociedades 

humanas.
H3 Associar as manifestações culturais do presente 

aos seus processos históricos.
H4 Comparar pontos de vista expressos em diferentes 

fontes sobre determinado aspecto da cultura.
H5 Identifi car as manifestações ou representações da 

diversidade do patrimônio cultural e artístico em di-
ferentes sociedades.

Questão-exemplo

MOREAUX, F.R. Proclamação da Independência.
Disponível em: <www.tvbrasil.org.br>. Acesso em 14 jun. 2010.

FERREZ, M. D. Pedro II.
SCHWARCZ, L.M. As barbas do Imperador. D. Pedro II, um monarca nos trópicos. São Paulo: Cia das Letras, 1998.

As imagens, que retratam D. Pedro I e D. Pedro II, pro-
curam transmitir determinadas representações políticas 
acerca dos dois monarcas e seus contextos de atuação. A 
ideia que cada imagem evoca é, respectivamente:

a Habilidade militar — riqueza pessoal.
b Liderança popular — estabilidade política. 
c Instabilidade econômica — herança europeia.
d Isolamento político — centralização do poder.
e Nacionalismo exacerbado — inovação administrativa.

COMPETÊNCIA DE ÁREA 2

Compreender as transformações dos espaços geo-
gráficos como produto das relações socioeconômicas e 
culturais de poder.
H6 Interpretar diferentes representações gráfi cas e 

cartográfi cas dos espaços geográfi cos.
H7 Identifi car os signifi cados histórico-geográfi cos das 

relações de poder entre as nações.
H8 Analisar a ação dos estados nacionais no que se 

refere à dinâmica dos fl uxos populacionais e no 
enfrentamento de problemas de ordem econô-
mico-social.

H9 Comparar o signifi cado histórico-geográfi co das or-
ganizações políticas e socioeconômicas em escala 
local, regional ou mundial.

H10 Reconhecer a dinâmica da organização dos movi-
mentos sociais e a importância da participação da 
coletividade na transformação da realidade histórico-
-geográfi ca.

Questão-exemplo
teXto i

A nossa luta é pela democratização da propriedade da 
terra, cada vez mais concentrada em nosso país. Cerca de 1% 
de todos os proprietários controla 46% das terras. Fazemos 
pressão por meio da ocupação de latifúndios improdutivos 
e grandes propriedades, que não cumprem a função social, 
como determina a Constituição de 1988. Também ocupamos 
as fazendas que têm origem na grilagem de terras públicas.

Disponível em: <www.mst.org.br>. Acesso em: 25 ago. 2011 (adaptado).

teXto ii
O pequeno proprietário rural é igual a um pequeno pro-

prietário de loja: quanto menor o negócio mais difícil de manter, 
pois tem de ser produtivo e os encargos são difíceis de arcar. 
Sou a favor de propriedades produtivas e sustentáveis e que 
gerem empregos. Apoiar uma empresa produtiva que gere em-
prego é muito mais barato e gera muito mais do que apoiar a 
reforma agrária.

LESSA, C. Disponível em: <www.observadorpolitico.org.br>. Acesso em: 25 ago. 2011 (adaptado).

COMPETÊNCIAS DE 

Ciências Humanas e suas Tecnologias
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Nos fragmentos dos textos, os posicionamentos em rela-
ção à reforma agrária se opõem. Isso acontece porque os 
autores associam a reforma agrária, respectivamente, à:
a redução do inchaço urbano e à crítica ao minifúndio 

camponês.
b ampliação da renda nacional e à prioridade ao mer-

cado externo.
c contenção da mecanização agrícola e ao combate ao 

êxodo rural.
d privatização de empresas estatais e ao estímulo ao 

crescimento econômico.
e correção de distorções históricas e ao prejuízo ao 

agronegócio. 

COMPETÊNCIA DE ÁREA 3

Compreender a produção e o papel histórico das insti-
tuições sociais, políticas e econômicas, associando-as aos 
diferentes grupos, conflitos e movimentos sociais.
H11 Identifi car registros de práticas de grupos sociais no 

tempo e no espaço.
H12 Analisar o papel da justiça como instituição na orga-

nização das sociedades.
H13 Analisar a atuação dos movimentos sociais que 

contribuíram para mudanças ou rupturas em pro-
cessos de disputa pelo poder.

H14 Comparar diferentes pontos de vista, presentes em 
textos analíticos e interpretativos, sobre situação ou 
fatos de natureza histórico-geográfi ca acerca das 
instituições sociais, políticas e econômicas.

H15 Avaliar criticamente confl itos culturais, sociais, polí-
ticos, econômicos ou ambientais ao longo da história.

Questão-exemplo
Na produção social que os homens realizam, eles entram 

em determinadas relações indispensáveis e independentes de 
sua vontade: tais relações de produção correspondem a um 
estágio definido de desenvolvimento das suas forças materiais 
de produção. A totalidade dessas relações constitui a estrutura 
econômica da sociedade — fundamento real, sobre o qual se 
erguem as superestruturas política e jurídica, e ao qual corres-
pondem determinadas formas de consciência social.

MARX, K. Prefácio à Crítica da economia política. In: MARX, K.; ENGELS. F. 
Textos 3. São Paulo: Edições Sociais, 1977 (adaptado).

Para o autor, a relação entre economia e política estabele-
cida no sistema capitalista faz com que:
a o proletariado seja contemplado pelo processo de

mais -valia.
b o trabalho se constitua como o fundamento real da 

produção material. 

c a consolidação das forças produtivas seja compatível 
com o progresso humano.

d a autonomia da sociedade civil seja proporcional ao 
desenvolvimento econômico.

e a burguesia revolucione o processo social de forma-
ção da consciência de classe.

COMPETÊNCIA DE ÁREA 4

Entender as transformações técnicas e tecnológicas 
e seu impacto nos processos de produção, no desenvolvi-
mento do conhecimento e na vida social.
H16 Identifi car registros sobre o papel das técnicas e 

tecnologias na organização do trabalho e/ou da vida 
social.

H17 Analisar fatores que explicam o impacto das no-
vas tecnologias no processo de territorialização da 
produção.

H18 Analisar diferentes processos de produção ou circu-
lação de riquezas e suas implicações socioespaciais.

H19 Reconhecer as transformações técnicas e tecno-
lógicas que determinam as várias formas de uso e 
apropriação dos espaços rural e urbano.

H20 Selecionar argumentos favoráveis ou contrários às 
modifi cações impostas pelas novas tecnologias à 
vida social e ao mundo do trabalho.

Questão-exemplo

Disponível em: <http://BP. blogspot.com>. Acesso em: 24 ago. 2011.

Na imagem, visualiza-se um método de cultivo e as trans-
formações provocadas no espaço geográfico. O objetivo 
imediato da técnica agrícola utilizada é:
a controlar a erosão laminar. 
b preservar as nascentes fluviais. 
c diminuir a contaminação química.
d incentivar a produção transgênica.
e implantar a mecanização intensiva.



Leitura                   Express14

COMPETÊNCIA DE ÁREA 5

Utilizar os conhecimentos históricos para compreen-
der e valorizar os fundamentos da cidadania e da demo-
cracia, favorecendo uma atuação consciente do indivíduo 
na sociedade.
H21 Identifi car o papel dos meios de comunicação na 

construção da vida social.
H22 Analisar as lutas sociais e conquistas obtidas no 

que se refere às mudanças nas legislações ou nas 
políticas públicas.

H23 Analisar a importância dos valores éticos na estru-
turação política das sociedades.

H24 Relacionar cidadania e democracia na organização 
das sociedades.

H25 Identifi car estratégias que promovam formas de in-
clusão social.

Questão-exemplo
teXto i

Há já algum tempo eu me apercebi de que, desde meus pri-
meiros anos, recebera muitas falsas opiniões como verdadeiras, 
e de que aquilo que depois eu fundei em princípios tão mal asse-
gurados não podia ser senão mui duvidoso e incerto. Era neces-
sário tentar seriamente, uma vez em minha vida, desfazer-me 
de todas as opiniões a que até então dera crédito, e começar tudo 
novamente a fim de estabelecer um saber firme e inabalável.

DESCARTES, R. Meditações concernentes à Primeira Filosofia. São Paulo: Abril Cultural, 1973 (adaptado).

teXto ii
É o caráter radical do que se procura que exige a radi-

calização do próprio processo de busca. Se todo o espaço for 
ocupado pela dúvida, qualquer certeza que aparecer a partir daí 
terá sido de alguma forma gerada pela própria dúvida, e não 
será seguramente nenhuma daquelas que foram anteriormen-
te varridas por essa mesma dúvida.

SILVA, F. L. Descartes: a metafísica da modernidade. São Paulo: Moderna, 2001 (adaptado).

A exposição e a análise do projeto cartesiano indicam que, 
para viabilizar a reconstrução radical do conhecimento, 
deve-se:
a retomar o método da tradição para edificar a ciência 

com legitimidade.
b questionar de forma ampla e profunda as antigas 

ideias e concepções. 
c investigar os conteúdos da consciência dos homens 

menos esclarecidos.
d buscar uma via para eliminar da memória saberes an-

tigos e ultrapassados.
e encontrar ideias e pensamentos evidentes que dis-

pensam ser questionados.

COMPETÊNCIA DE ÁREA 6

Compreender a sociedade e a natureza, reconhecendo 
suas interações no espaço em diferentes contextos histó-
ricos e geográficos.
H26 Identifi car em fontes diversas o processo de ocupa-

ção dos meios físicos e as relações da vida humana 
com a paisagem.

H27 Analisar de maneira crítica as interações da socie-
dade com o meio físico, levando em consideração 
aspectos históricos e/ou geográfi cos.

H28 Relacionar o uso das tecnologias com os impactos 
socioambientais em diferentes contextos histórico-
-geográfi cos.

H29 Reconhecer a função dos recursos naturais na pro-
dução do espaço geográfi co, relacionados com as 
mudanças provocadas pelas ações humanas.

H30 Avaliar as relações entre preservação e degradação 
da vida no planeta nas diferentes escalas.

Questão-exemplo

Danos
na vegetação

Chuva
ácida

Neve ácida

Toxicidade
pelo

alumínio

Lixiviação ácidaDesaparecimento
da vida aquática

Neblina ácidaCondensação
da água

Precipitação
seca

Queda de partículas
(”precipitação seca”)

Água
do degelo

ácido

Vapor de água e nuvens

Ácido sulfúrico (H2SO4)
Ácido nítrico (HNO3)

Emissão de dióxido de
enxofre e óxido de azoto

Condensação
da água

Precipitação
seca

Queda de partículas
(”precipitação seca”)

Água
do degelo

ácido

Vapor de água e nuvens

Ácido sulfúrico (H2SO4)
Ácido nítrico (HNO3)

Emissão de dióxido de
enxofre e óxido de azoto

Disponível em: <http://blig.ig.com.br>. Acesso em: 23 ago. 2011 (adaptado).

No esquema, o problema atmosférico relacionado ao ciclo 
da água acentuou-se após as revoluções industriais.
Uma consequência direta desse problema está na:
a redução da flora. 
b elevação das marés.
c erosão das encostas.
d laterização dos solos.
e fragmentação das rochas.



15As competências e as habilidades

COMPETÊNCIA DE ÁREA 1

Compreender as ciências naturais e as tecnologias a 
elas associadas como construções humanas, percebendo 
seus papéis nos processos de produção e no desenvolvi-
mento econômico e social da humanidade.
H1 Reconhecer características ou propriedades de fenô-

menos ondulatórios ou oscilatórios, relacionando-os 
a seus usos em diferentes contextos.

H2 Associar a solução de problemas de comunicação, 
transporte, saúde ou outro com o correspondente 
desenvolvimento científi co e tecnológico.

H3 Confrontar interpretações científi cas com inter-
pretações baseadas no senso comum, ao longo do 
tempo ou em diferentes culturas.

H4 Avaliar propostas de intervenção no ambiente, con-
siderando a qualidade da vida humana ou medidas 
de conservação, recuperação ou utilização susten-
tável da biodiversidade.

Questão-exemplo
Em viagens de avião, é solicitado aos passageiros o desli-
gamento de todos os aparelhos cujo funcionamento envol-
va a emissão ou a recepção de ondas eletromagnéticas. O 
procedimento é utilizado para eliminar fontes de radiação 
que possam interferir nas comunicações via rádio dos pilo-
tos com a torre de controle.
A propriedade das ondas emitidas que justifica o procedi-
mento adotado é o fato de:
a terem fases opostas.
b serem ambas audíveis.
c terem intensidades inversas.
d serem de mesma amplitude.
e terem frequências próximas. 

COMPETÊNCIA DE ÁREA 2

Identificar a presença e aplicar as tecnologias asso-
ciadas às ciências naturais em diferentes contextos.
H5 Dimensionar circuitos ou dispositivos elétricos de 

uso cotidiano.
H6 Relacionar informações para compreender manuais 

de instalação ou utilização de aparelhos, ou sistemas 
tecnológicos de uso comum.

H7 Selecionar testes de controle, parâmetros ou cri-
térios para a comparação de materiais e produtos, 
tendo em vista a defesa do consumidor, a saúde do 
trabalhador ou a qualidade de vida.

Questão-exemplo
O chuveiro elétrico é um dispositivo capaz de transformar 
energia elétrica em energia térmica, o que possibilita a ele-
vação da temperatura da água. Um chuveiro projetado para 
funcionar em 110 V pode ser adaptado para funcionar em 
220 V, de modo a manter inalterada sua potência.
Uma das maneiras de fazer essa adaptação é trocar a resis-
tência do chuveiro por outra, de mesmo material e com o(a):
a dobro do comprimento do fio.
b metade do comprimento do fio.
c metade da área da seção reta do fio.
d quádruplo da área da seção reta do fio.
e quarta parte da área da seção reta do fio. 

COMPETÊNCIA DE ÁREA 3

Associar intervenções que resultam em degradação 
ou conservação ambiental a processos produtivos e sociais 
e a instrumentos ou ações científico-tecnológicos.
H8 Identifi car etapas em processos de obtenção, trans-

formação, utilização ou reciclagem de recursos 
naturais, energéticos ou matérias-primas, consi-
derando processos biológicos, químicos ou físicos 
neles envolvidos.

H9 Compreender a importância dos ciclos biogeoquí-
micos ou do fl uxo de energia para a vida, ou da ação 
de agentes ou fenômenos que podem causar alte-
rações nesses processos.

H10 Analisar perturbações ambientais, identifi cando 
fontes, transporte e/ou destino dos poluentes ou 
prevendo efeitos em sistemas naturais, produtivos 
ou sociais.

H11 Reconhecer benefícios, limitações e aspectos éti-
cos da biotecnologia, considerando estruturas e 
processos biológicos envolvidos em produtos bio-
tecnológicos.

H12 Avaliar impactos em ambientes naturais decorren-
tes de atividades sociais ou econômicas, conside-
rando interesses contraditórios.

COMPETÊNCIAS DE 

Ciências da Natureza e suas Tecnologias
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Questão-exemplo
O uso de embalagens plásticas descartáveis vem cres-

cendo em todo o mundo, juntamente com o problema am-
biental gerado por seu descarte inapropriado. O politereftalato 
de etileno (PET), cuja estrutura é mostrada, tem sido muito 
utilizado na indústria de refrigerantes e pode ser reciclado e 
reutilizado. Uma das opções possíveis envolve a produção de 
matérias-primas, como o etilenoglicol (1, 2-etanodiol), a partir 
de objetos compostos de PET pós-consumo.

HO

O

C C

O

O OCH2 CH2 H

n

Disponível em: <www.abipet.org.br>. Acesso em 27 fev. 2012 (adaptado).

Com base nas informações do texto, uma alternativa para a 
obtenção de etilenoglicol a partir do PET é a:
a solubilização dos objetos.
b combustão dos objetos.
c trituração dos objetos.
d hidrólise dos objetos. 
e fusão dos objetos.

COMPETÊNCIA DE ÁREA 4

Compreender interações entre organismos e ambien-
te, em particular aquelas relacionadas à saúde humana, 
relacionando conhecimentos científicos, aspectos cultu-
rais e características individuais.
H13 Reconhecer mecanismos de transmissão da vida, 

prevendo ou explicando a manifestação de caracte-
rísticas dos seres vivos.

H14 Identifi car padrões em fenômenos e processos vi-
tais dos organismos, como manutenção do equi-
líbrio interno, defesa, relações com o ambiente, 
sexualidade, entre outros.

H15 Interpretar modelos e experimentos para explicar 
fenômenos ou processos biológicos em qualquer 
nível de organização dos sistemas biológicos.

H16 Compreender o papel da evolução na produção de 
padrões e processos biológicos ou na organização 
taxonômica dos seres vivos.

Questão-exemplo
A contaminação pelo vírus da rubéola é especialmen-

te preocupante em grávidas, devido à síndrome da rubéola 
congênita (SRC), que pode levar ao risco de aborto e mal-
formações congênitas. Devido a campanhas de vacinação

específicas, nas últimas décadas houve uma grande dimi-
nuição de casos de rubéola entre as mulheres, e, a partir 
de 2008, as campanhas se intensificaram e têm dado maior 
enfoque à vacinação de homens jovens.

BRASIL. Brasil livre da rubéola: campanha nacional de vacinação para eliminação 
da rubéola. Brasília: Ministério da Saúde, 2009 (adaptado).

Considerando a preocupação com a ocorrência da SRC, 
as campanhas passaram a dar enfoque à vacinação dos 
homens, porque eles:
a ficam mais expostos a esse vírus.
b transmitem o vírus a mulheres gestantes. 
c passam a infecção diretamente para o feto.
d transferem imunidade às parceiras grávidas.
e são mais suscetíveis a esse vírus que as mulheres.

COMPETÊNCIA DE ÁREA 5

Entender métodos e procedimentos próprios das 
ciências naturais e aplicá-los em diferentes contextos.
H17 Relacionar informações apresentadas em diferen-

tes formas de linguagem e representação usadas 
nas ciências físicas, químicas ou biológicas, como 
texto discursivo, gráfi cos, tabelas, relações mate-
máticas ou linguagem simbólica.

H18 Relacionar propriedades físicas, químicas ou bioló-
gicas de produtos, sistemas ou procedimentos tec-
nológicos às fi nalidades a que se destinam.

H19 Avaliar métodos, processos ou procedimentos das 
ciências naturais que contribuam para diagnosticar 
ou solucionar problemas de ordem social, econômi-
ca ou ambiental.

Questão-exemplo
Para a identificação de um rapaz vítima de acidente, frag-
mentos de tecidos foram retirados e submetidos à extração 
de DNA nuclear, para comparação com o DNA disponível 
dos possíveis familiares (pai, avô materno, avó materna, 
filho e filha). Como o teste com o DNA nuclear não foi con-
clusivo, os peritos optaram por usar também DNA mito-
condrial, para dirimir dúvidas.
Para identificar o corpo, os peritos devem verificar se há 
homologia entre o DNA mitocondrial do rapaz e o DNA mi-
tocondrial do(a):
a pai.
b filho.
c filha.
d avó materna. 
e avô materno.



17As competências e as habilidades

COMPETÊNCIA DE ÁREA 6

Apropriar-se de conhecimentos da física para, em 
situações-problema, interpretar, avaliar ou planejar inter-
venções científico-tecnológicas.
H20 Caracterizar causas ou efeitos dos movimentos de 

partículas, substâncias, objetos ou corpos celestes.
H21 Utilizar leis físicas e/ou químicas para interpretar 

processos naturais ou tecnológicos inseridos no con-
texto da termodinâmica e/ou do eletromagnetismo.

H22 Compreender fenômenos decorrentes da interação 
entre a radiação e a matéria em suas manifestações 
em processos naturais ou tecnológicos, ou em suas 
implicações biológicas, sociais, econômicas ou am-
bientais.

H23 Avaliar possibilidades de geração, uso ou transfor-
mação de energia em ambientes específi cos, con-
siderando implicações éticas, ambientais, sociais 
e/ou econômicas.

Questão-exemplo
Aquecedores solares usados em residências têm o objeti-
vo de elevar a temperatura da água até 70 °C. No entanto, 
a temperatura ideal da água para um banho é de 30 °C. 
Por isso, deve-se misturar a água aquecida com a água à 
temperatura ambiente de um outro reservatório, que se 
encontra a 25 °C.
Qual a razão entre a massa de água quente e a massa de 
água fria na mistura para um banho à temperatura ideal?
a 0,111.
b 0,125. 
c 0,357.
d 0,428.
e 0,833.

COMPETÊNCIA DE ÁREA 7

Apropriar-se de conhecimentos da química para, em 
situações problema, interpretar, avaliar ou planejar inter-
venções científico-tecnológicas.
H24 Utilizar códigos e nomenclatura da química para 

caracterizar materiais, substâncias ou transforma-
ções químicas.

H25 Caracterizar materiais ou substâncias, identifi can-
do etapas, rendimentos ou implicações biológicas, 
sociais, econômicas ou ambientais de sua obtenção 
ou produção.

H26 Avaliar implicações sociais, ambientais e/ou eco-
nômicas na produção ou no consumo de recursos
energéticos ou minerais, identifi cando transfor-
mações químicas ou de energia envolvidas nesses 
processos.

H27 Avaliar propostas de intervenção no meio ambien-
te aplicando conhecimentos químicos, observando 
riscos ou benefícios.

Questão-exemplo
O citral, substância de odor fortemente cítrico, é obtido 
a partir de algumas plantas como o capim-limão, cujo 
óleo essencial possui aproximadamente 80%, em massa,
da substância. Uma de suas aplicações é na fabrica-
ção de produtos que atraem abelhas, especialmente do
gênero Apis, pois seu cheiro é semelhante a um dos
feromônios liberados por elas. Sua fórmula molecular é 
C10H160, com uma cadeia alifática de oito carbonos, duas 
insaturações, nos carbonos 2 e 6; e dois grupos substi-
tuintes metila, nos carbonos 3 e 7. O citral possui dois 
isômeros geométricos, sendo o trans o que mais contri-
bui para o forte odor.
Para que se consiga atrair um maior número de abe-
lhas para uma determinada região, a molécula que deve 
estar presente em alta concentração no produto a ser 
utilizado é:

a a
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c

d

e
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COMPETÊNCIA DE ÁREA 8

Apropriar-se de conhecimentos da biologia para, em 
situações-problema, interpretar, avaliar ou planejar inter-
venções científico-tecnológicas.
H28 Associar características adaptativas dos organis-

mos com seu modo de vida ou com seus limites de 
distribuição em diferentes ambientes, em especial 
em ambientes brasileiros.

H29 Interpretar experimentos ou técnicas que utilizam 
seres vivos, analisando implicações para o ambien-
te, a saúde, a produção de alimentos, matérias-pri-
mas ou produtos industriais.

H30 Avaliar propostas de alcance individual ou coletivo, 
identifi cando aquelas que visam à preservação e à 
implementação da saúde individual, coletiva ou do 
ambiente.

Questão-exemplo
A estratégia de obtenção de plantas transgênicas pela in-
serção de transgenes em cloroplastos, em substituição à 
metodologia clássica de inserção do transgene no núcleo 
da célula hospedeira, resultou no aumento quantitativo da 
produção de proteínas recombinantes com diversas fina-
lidades biotecnológicas. O mesmo tipo de estratégia po-
deria ser utilizada para produzir proteínas recombinantes 
em células de organismos eucarióticos não fotossinteti-
zantes, como as leveduras, que são usadas para produção 
comercial de várias proteínas recombinantes e que podem 
ser cultivadas em grandes fermentadores.
Considerando a estratégia metodológica descrita, qual or-
ganela celular poderia ser utilizada para inserção de trans-
genes em leveduras?
a Lisossomo.
b Mitocôndria. 
c Peroxissomo.

d Complexo golgiense.
e Retículo endoplasmático.
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A proposta da redação do Enem é fundamentada nas 
cinco competências da Matriz de Referência para Redação. 
Os aspectos a serem avaliados relacionam-se às compe-
tências que devem ter sido desenvolvidas durante os anos 
de escolaridade. São elas:
Competência 1: Demonstrar domínio da modalidade escri-
ta formal da Língua Portuguesa.
Competência 2: Compreender a proposta de redação e 
aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para 
desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto 
dissertativo-argumentativo em prosa.
Competência 3: Selecionar, relacionar, organizar e inter-
pretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defe-
sa de um ponto de vista.
Competência 4: Demonstrar conhecimento dos mecanis-
mos linguísticos necessários para a construção da argu-
mentação.
Competência 5: Elaborar proposta de intervenção para o 
problema abordado, respeitando os direitos humanos.

Redação-exemplo
ProPosta de redação

A partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com 
base nos conhecimentos construídos ao longo de sua for-
mação, redija texto dissertativo-argumentativo na modalida-
de escrita formal da língua portuguesa sobre o tema “Efei-
tos da implantação da Lei Seca no Brasil”, apresentando 
proposta de intervenção, que respeite os direitos humanos. 
Selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa, 
argumentos e fatos para defesa de seu ponto de vista.

Qual o objetivo da “lei seca ao volante”?

De acordo com a Associação Brasileira de Medicina de 
Tráfego (Abramet), a utilização de bebidas alcoólicas é respon-
sável por 30% dos acidentes de trânsito. E metade das mortes, 
segundo o Ministério da Saúde, está relacionada ao uso do ál-
cool por motoristas. Diante deste cenário preocupante, a Lei 
11.705/2008 surgiu com uma enorme missão: alertar a socie-
dade para os perigos do álcool associado a direção.

Para estancar a tendência de crescimento de mortes no 
trânsito, era necessária uma ação enérgica. E coube ao Gover-
no Federal o primeiro passo, desde a proposta da nova legisla-
ção à aquisição de milhares de etilômetros. Mas para que todos 
ganhem, é indispensável a participação de estados, municípios, 
e sociedade em geral. Porque para atingir o bem comum, o de-
safio deve ser de todos.

Disponível em: <www.dprf.gov.br>. Acesso em: 20 jun. 2013.

Disponível em: <www.brasil.gov.br>. Acesso em:20 jun. 2013.
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no Grande Rio

–6,2%
Média Nac. de redução

vítimas fatais

Disponível em: <www.operacaoleisecarj.rj.gov.br.> Acesso em: 20 jun. 2013.(adaptado).

rePulsão magnética a beber e dirigir

A lei da física que comprova que dois polos opostos se 
atraem em um campo magnético é um dos conceitos mais po-
pulares desse ramo do conhecimento. Tulipas de chope e bo-
lachas de papelão não servem, em condições normais, como 
objetos de experimento para confirmar essa proposta. A ideia 
de uma agência de comunicação em Belo Horizonte foi bem 
simples. Ímãs foram inseridos em bolachas utilizadas para 
descansar os copos, de forma imperceptível para o consumidor. 
Em cada lado, há uma opção para o cliente: dirigir ou chamar 
um táxi depois de beber. Ao mesmo tempo, tulipas de chope 
também receberam pequenos pedaços de metal mascarados 
com uma pequena rodela de papel na base do copo. Durante 
um fim de semana, todas as bebidas servidas passaram a pre-
gar uma peça no cliente. Ao tentar descansar seu copo com a 
opção dirigir virada para cima, os ímãs apresentavam a mesma 
polaridade e, portanto, causando repulsão, fazendo com que o 
descanso fugisse do copo; se estivesse virada mostrando o lado 
com o desenho de um táxi, ela rapidamente grudava na base do 
copo. A ideia surgiu da necessidade de passar a mensagem de 
uma forma leve e no exato momento do consumo.

Disponível em: <www.operacaoleisecarj.rj.gov.br>. Acesso em: 20 jun. 2013 (adaptado).

COMPETÊNCIAS DE 
Redação
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COMPETÊNCIA DE ÁREA 1

Aplicar as tecnologias da comunicação e da informa-
ção na escola, no trabalho e em outros contextos relevan-
tes para sua vida.
H1 Identifi car as diferentes linguagens e seus recursos 

expressivos como elementos de caracterização dos 
sistemas de comunicação.

H2 Recorrer aos conhecimentos sobre as linguagens 
dos sistemas de comunicação e informação para 
resolver problemas sociais.

H3 Relacionar informações geradas nos sistemas de 
comunicação e informação, considerando a função 
social desses sistemas.

H4 Reconhecer posições críticas aos usos sociais que 
são feitos das linguagens e dos sistemas de comu-
nicação e informação.

Questão-exemplo
o bit na galÁXia de gutenberg

Neste século, a escrita divide terreno com diversos meios 
de comunicação. Essa questão nos faz pensar na necessidade 
da “imbricação, na coexistência e interpretação recíproca dos 
diversos circuitos de produção e difusão do saber...”.

É necessário relativizar nossa postura frente às modernas 
tecnologias, principalmente à informática. Ela é um campo no-
vidativo, sem dúvida, mas suas bases estão nos modelos infor-
mativos anteriores, inclusive, na tradição oral e na capacidade 
natural de simular mentalmente os acontecimentos do mundo 
e antecipar as consequências de nossos atos. A impressão é a 
matriz que deflagrou todo esse processo comunicacional ele-
trônico. Enfatizo, assim, o parentesco que há entre o computa-
dor e os outros meios de comunicação, principalmente a escri-
ta, uma visão da informática como um ‘desdobramento daquilo 
que a produção literária impressa e, anteriormente, a tradição 
oral já traziam consigo”.

NEITZEL, L. C. Disponível em: <www.geocities.com>. Acesso em: 1 ago. 2012 (adaptado).

Ao tecer considerações sobre as tecnologias da contem-
poraneidade e os meios de comunicação do passado, esse 
texto concebe que a escrita contribui para uma evolução 
das novas tecnologias por:
a se desenvolver paralelamente nos meios tradicionais 

de comunicação e informação.
b cumprir função essencial na contemporaneidade por 

meio das impressões em papel.

c realizar transição relevante da tradição oral para o 
progresso das sociedades humanas.

d oferecer melhoria sistemática do padrão de vida e do 
desenvolvimento social humano.

e fornecer base essencial para o progresso das tecnolo-
gias de comunicação e informação. 

COMPETÊNCIA DE ÁREA 2

Conhecer e usar língua(s) estrangeira(s) moderna(s) 
como instrumento de acesso a informações e a outras cul-
turas e grupos sociais.
H5 Associar vocábulos e expressões de um texto em 

LEM ao seu tema.
H6 Utilizar os conhecimentos da LEM e de seus meca-

nismos como meio de ampliar as possibilidades de 
acesso a informações, tecnologias e culturas.

H7 Relacionar um texto em LEM, as estruturas linguís-
ticas, sua função e seu uso social.

H8 Reconhecer a importância da produção cultural em 
LEM como representação da diversidade cultural e 
linguística.

Questão-exemplo de Língua Espanhola

TUTE. Tutelandia. Disponível em: <www.gocomics.com>. Acesso em: 20 fev. 2012.

A charge evoca uma situação de disputa. Seu efeito humo-
rístico reside no(a):
a aceitação imediata da provocação.
b descaracterização do convite a um desafio.
c sugestão de armas não convencionais para um duelo. 
d deslocamento temporal do comentário lateral.
e posicionamento relaxado dos personagens.

COMPETÊNCIAS DE 
Linguagens, Códigos e suas Tecnologias
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Questão-exemplo de Língua Inglesa
do one tHing For diversitY and inclusion

The United Nations Alliance of Civilizations (UNAOC) is 
launching a campaign aimed at engaging people around the world 
to Do One Thing to support Cultural Diversity and Inclusion. Every 
one of us can do ONE thing for diversity and inclusion; even one 
very little thing can become a global action if we all take part in it.

simPle tHings You can do to celebrate tHe World daY For 
cultural diversitY For dialogue and develoPment on maY 21.

1. Visit an art exhibit or a museum dedicated to other cultures.
2. Read about the great thinkers of other cultures.
3. Visit a place of worship di� erent than yours and participate 

in the celebration.
4. Spread your own culture around the world and learn 

about other cultures.
5. Explore music of a di� erent culture.

There are thousands of things that you can do, are you 
taking part in it?

UNITED NATIONS ALLIANCE OF CIVILIZATIONS. Disponível em: <www.unaoc.org>. Acesso em: 16 fev. 2013 (adaptado).

Internautas costumam manifestar suas opiniões sobre 
artigos on-line por meio da postagem de comentários. O 
comentário que exemplifica o engajamento proposto na 
quarta dica da campanha apresentada no texto é:
a “Lá na minha escola, aprendi a jogar capoeira para 

uma apresentação no Dia da Consciência Negra.”
b “Outro dia assisti na TV uma reportagem sobre respei-

to à diversidade. Gente de todos os tipos, várias tribos. 
Curti bastante.”

c “Eu me inscrevi no Programa Jovens Embaixadores 
para mostrar o que tem de bom em meu país e conhe-
cer outras formas de ser.” 

d “Curto muito bater papo na internet. Meus amigos es-
trangeiros me ajudam a aperfeiçoar minha proficiên-
cia em língua estrangeira.”

e “Pesquisei em sites de culinária e preparei uma fes-
ta árabe para uns amigos da escola. Eles adoraram, 
principalmente, os doces!”

COMPETÊNCIA DE ÁREA 3

Compreender e usar a linguagem corporal como re-
levante para a própria vida, integradora social e formadora 
de identidade.
H9 Reconhecer as manifestações corporais de movi-

mento como originárias de necessidade cotidianos 
de um grupo social.

H10 Reconhecer a necessidade de transformação de 
hábitos corporais em função das necessidades ci-
nestésicas.

H11 Reconhecer a linguagem corporal como meio de
interação social, considerando os limites de desem-
penho e as alternativas de adaptação para diferen-
tes indivíduos.

Questão-exemplo
adolescentes: mais altos, gordos e Preguiçosos

A oferta de produtos industrializados e a falta de tempo 
têm sua parcela de responsabilidade no aumento da silhueta 
dos jovens. “Os nossos hábitos alimentares, de modo geral, 
mudaram muito”, observa Vivian Ellinger, presidente da 
Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM), 
no Rio de Janeiro. Pesquisas mostram que, aqui no Brasil, 
estamos exagerando no sal e no açúcar, além de tomar pouco 
leite e comer menos frutas e feijão. 

Outro pecado, velho conhecido de quem exibe excesso de 
gordura por causa da gula, surge como marca da nova geração: 
a preguiça. “Cem por cento das meninas que participam do 
Programa não praticavam nenhum esporte”, revela a psicóloga 
Cristina Freire, que monitora o desenvolvimento emocional das 
voluntárias.

Você provavelmente já sabe quais são as consequências 
de uma rotina sedentária e cheia de gordura. “E não é 
novidade que os obesos têm uma sobrevida menor”, acredita 
Claudia Cozer, endocrinologista da Associação Brasileira 
para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica. Mas, 
se há cinco anos os estudos projetavam um futuro sombrio 
para os jovens, no cenário atual as doenças que viriam na 
velhice já são parte da rotina deles. “Os adolescentes já estão 
sofrendo com hipertensão e diabete”, exemplifica Claudia.

DESGUALDO, P. Revista Saúde. Disponível em: <http://saude.abril.com.br>. Acesso em: 28 jul. 2012 (adaptado).

Sobre a relação entre os hábitos da população adolescente 
e as suas condições de saúde, as informações apresenta-
das no texto indicam que:
a a falta de atividade física somada a uma alimentação 

nutricionalmente desequilibrada constituem fatores 
relacionados ao aparecimento de doenças crônicas en-
tre os adolescentes. 

b a diminuição do consumo de alimentos fontes de 
carboidratos combinada com um maior consumo de 
alimentos ricos em proteínas contribuíram para o au-
mento da obesidade entre os adolescentes.

c a maior participação dos alimentos industrializados 
e  gordurosos na dieta da população adolescente tem 
tornado escasso o consumo de sais e açúcares, o que 
prejudica o equilíbrio metabólico.
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d a ocorrência de casos de hipertensão e diabetes entre 
os adolescentes advém das condições de alimentação, 
enquanto que na população adulta os fatores heredi-
tários são preponderantes.

e a prática regular de atividade física é um importante 
fator de controle da diabetes entre a população adoles-
cente, por provocar um constante aumento da pressão 
arterial sistólica.

COMPETÊNCIA DE ÁREA 4

Compreender a arte como saber cultural e estético 
gerador de significação do mundo e da própria identidade.
H12 Reconhecer diferentes funções da arte, do trabalho 

da produção dos artistas em seus meios culturais.
H13 Analisar as diversas produções artísticas como 

meio de explicar diferentes culturas, padrões de be-
leza e preconceitos.

H14 Reconhecer o valor da diversidade artística e das
inter-relações de elementos que se apresentam nas 
manifestações de vários grupos sociais e étnicos.

Questão-exemplo

KUCZYNSKIEGO, P. Ilustração, 2008. Disponível em: http://capu.pl. Acesso em 3 ago. 2012.

O artista gráfico polonês Pawla Kuczynskiego nasceu em 
1976 e recebeu diversos prêmios por suas ilustrações. 
Nessa obra, ao abordar o trabalho infantil, Kuczynskiego 
usa sua arte para:
a difundir a ordem de marcantes diferenças sociais.
b estabelecer urna postura proativa da sociedade.
c provocar a reflexão sobre essa realidade. 
d propor alternativas para solucionar esse problema.
e retratar como a questão é enfrentada em vários paí-

ses do mundo.

COMPETÊNCIA DE ÁREA 5

Analisar, interpretar e aplicar recursos expressivos das 
linguagens, relacionando textos com seus contextos, median-
te a natureza, função, organização e estrutura das manifesta-
ções, de acordo com as condições de produção e recepção.
H15 Estabelecer relações entre o texto literário e o mo-

mento de sua produção, situando aspectos do con-
texto histórico, social e político.

H16 Relacionar informações sobre concepções artísticas 
e procedimentos de construção do texto literário.

H17 Reconhecer a presença de valores sociais e huma-
nos atualizáveis e permanentes no patrimônio lite-
rário nacional.

Questão-exemplo
teXto i

Andaram na praia, quando saímos, oito ou dez deles; e daí 
a pouco começaram a vir mais. E parece-me que viriam, este 
dia, à praia, quatrocentos ou quatrocentos e cinquenta. Alguns 
deles traziam arcos e flechas, que todos trocaram por carapu-
ças ou por qualquer coisa que lhes davam. [...] Andavam todos 
tão bem-dispostos, tão bem feitos e galantes com suas tinturas 
que muito agradavam.

CASTRO, S. A carta de Pero Vaz de Caminha. Porto Alegre: L&PM, 1996 (fragmento).

teXto ii

PORTINARI, C. O descobrimento do Brasil. 1956. Óleo sobre tela, 199 x 169cm
Disponível em: www.portinari.org.br. Acesso em: 12 jun. 2013.

Pertencentes ao patrimônio cultural brasileiro, a carta de Pero 
Vaz de Caminha e a obra de Portinari retratam a chegada dos 
portugueses ao Brasil. Da leitura dos textos, constata-se que:
a a carta de Pero Vaz de Caminha representa uma das 

primeiras manifestações artísticas dos portugueses 
em terras brasileiras e preocupa-se apenas com a es-
tética literária.
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b a tela de Portinari retrata indígenas nus com corpos 
pintados, cuja grande significação é a afirmação da arte 
acadêmica brasileira e a contestação de uma lingua-
gem moderna. 

c a carta, como testemunho histórico-político, mostra o 
olhar do colonizador sobre a gente da terra, e a pintura 
destaca, em primeiro plano, a inquietação dos nativos. 

d as duas produções, embora usem linguagens diferentes 
– verbal e não verbal –, cumprem a mesma função social 
e artística. 

e a pintura e a carta de Caminha são manifestações de 
grupos étnicos diferentes, produzidas em um mesmo 
momento histórico, retratando a colonização.

COMPETÊNCIA DE ÁREA 6

Compreender e usar os sistemas simbólicos das di-
ferentes linguagens como meios de organização cognitiva 
da realidade pela constituição de significados, expressão, 
comunicação e informação.
H18 Identifi car os elementos que concorrem para a pro-

gressão temática e para a organização e estrutura-
ção de textos de diferentes gêneros e tipos.

H19 Analisar a função da linguagem predominante nos 
textos em situações específi cas de interlocução.

H20 Reconhecer a importância do patrimônio linguísti-
co para a preservação da memória e da identidade 
nacional.

Questão-exemplo
Gripado, penso entre espirros em como a palavra gripe nos 

chegou após uma série de contágios entre línguas. Partiu da 
Itália em 1743 a epidemia de gripe que disseminou pela Europa, 
além do vírus propriamente dito, dois vocábulos virais: o italiano 
influenza e o francês grippe. O primeiro era um termo derivado 
do latim medieval influentia, que significava “influência dos astros 
sobre os homens”. O segundo era apenas a forma nominal do 
verbo gripper, isto é, “agarrar”. Supõe-se que fizesse referência 
ao modo violento como o vírus se apossa do organismo infectado.

RODRIGUES, S. Sobre palavras. Veja, São Paulo, 30 nov. 2011.

Para se entender o trecho como uma unidade de sentido, é 
preciso que o leitor reconheça a ligação entre seus elemen-
tos. Nesse texto, a coesão é construída predominantemente 
pela retomada de um termo por outro e pelo uso da elipse. O 
fragmento do texto em que há coesão por elipse do sujeito é: 
a “[...] a palavra gripe nos chegou após uma série de 

contágios entre línguas.”
b “Partiu da Itália em 1743 a epidemia de gripe [...]“.

c “O primeiro era um termo derivado do latim medieval 
influentia, que significava ‘influência dos astros sobre 
os homens’.”

d “O segundo era apenas a forma nominal do verbo 
gripper [...]“.

e “Supõe-se que fizesse referência ao modo violento 
como o vírus se apossa do organismo infectado.” 

COMPETÊNCIA DE ÁREA 7

Confrontar opiniões e pontos de vista sobre as diferen-
tes linguagens e suas manifestações específicas.
H21 Reconhecer, em textos de diferentes gêneros, re-

cursos verbais e não verbais utilizados com a fi nali-
dade de criar e mudar comportamentos e hábitos.

H22 Relacionar, em diferentes textos, opiniões, temas, 
assuntos e recursos linguísticos.

H23 Inferir em um texto quais são os objetivos de seu 
produtor e quem é seu público-alvo, pela análise 
dos procedimentos argumentativos utilizados.

H24 Reconhecer no texto estratégias argumentativas 
empregadas para o convencimento do público, tais 
como a intimidação, sedução, comoção, chanta-
gem, entre outras.

Questão-exemplo
teXto i

É evidente que a vitamina D é importante — mas como 
obtê-la? Realmente, a vitamina D pode ser produzida natu-
ralmente pela exposição à luz do sol, mas ela também existe 
em alguns alimentos comuns. Entretanto, como fonte dessa 
vitamina, certos alimentos são melhores do que outros. Al-
guns possuem uma quantidade significativa de vitamina D, 
naturalmente, e são alimentos que talvez você não queira 
exagerar: manteiga, nata, gema de ovo e fígado. 

Disponível em: <http://saude.hsw.uol.com.br>. Acesso em: 31 jul. 2012.

teXto ii

Todos nós sabemos que a vitamina D (colecalciferol) é 
crucial para sua saúde. Mas a vitamina D é realmente uma 
vitamina? Está presente nas comidas que os humanos nor-
malmente consomem? Embora exista em algum percentual 
na gordura do peixe, a vitamina D não está em nossas die-
tas, a não ser que os humanos artificialmente incrementem 
um produto alimentar, como o leite enriquecido com vita-
mina D. A natureza planejou que você a produzisse em sua 
pele, e não a colocasse direto em sua boca. Então, seria a 
vitamina D realmente uma vitamina?

Disponível em: <www.umaoutravisao.com.br>. Acesso em: 31 jul. 2012.
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Frequentemente circulam na mídia textos de divulgação 
científica que apresentam informações divergentes sobre 
um mesmo tema. Comparando os dois textos, constata-se 
que o Texto II contrapõe-se ao I quando: 
a comprova cientificamente que a vitamina D não é uma 

vitamina. 
b demonstra a verdadeira importância da vitamina D 

para a saúde.
c enfatiza que a vitamina D é mais comumente produzida 

pelo corpo que absorvida por meio de alimentos. 
d afirma que a vitamina D existe na gordura dos peixes e 

no leite, não em seus derivados.
e levanta a possibilidade de o corpo humano produzir 

artificialmente a vitamina D.

COMPETÊNCIA DE ÁREA 8

Compreender e usar a língua portuguesa como língua 
materna, geradora de significação e integradora da organi-
zação do mundo e da própria identidade.
H25 Identifi car, em textos de diferentes gêneros, as 

marcas linguísticas que singularizam as variedades 
linguísticas sociais, regionais e de registro.

H26 Relacionar as variedades linguísticas a situações 
específi cas de uso social.

H27 Reconhecer os usos da norma padrão da língua por-
tuguesa nas diferentes situações de comunicação.

Questão-exemplo
até Quando?

Não adianta olhar pro céu
Com muita fé e pouca luta
Levanta aí que você tem muito protesto pra fazer
E muita greve, você pode, você deve, pode crer
Não adianta olhar pro chão
Virar a cara pra não ver
Se liga aí que te botaram numa cruz e só porque Jesus
Sofreu não quer dizer que você tenha que sofrer! 

GABRIEL, O PENSADOR. Seja você mesmo (mas não seja sempre o mesmo). Rio de Janeiro: Sony Music 2001 (fragmento).

As escolhas linguísticas feitas pelo autor conferem ao texto: 
a caráter atual, pelo uso de linguagem própria da internet.
b cunho apelativo, pela predominância de imagens 

metafóricas.
c tom de diálogo pela recorrência de gírias.
d espontaneidade, pelo uso da linguagem coloquial. 
e originalidade, pela concisão da linguagem.

COMPETÊNCIA DE ÁREA 9

Entender os princípios, a natureza, a função e o im-
pacto das tecnologias da comunicação e da informação na 
sua vida pessoal e social, no desenvolvimento do conhe-
cimento, associando-os aos conhecimentos científicos, às 
linguagens que lhes dão suporte, às demais tecnologias, 
aos processos de produção e aos problemas que se pro-
põem solucionar.
H28 Reconhecer a função e o impacto social das diferen-

tes tecnologias da comunicação e informação.
H29 Identifi car, pela análise de suas linguagens, as tec-

nologias da comunicação e informação.
H30 Relacionar as tecnologias da comunicação e infor-

mação ao desenvolvimento das sociedades e ao co-
nhecimento que elas produzem.

Questão-exemplo
O sociólogo espanhol Manuel Castells sustenta que “a 

comunicação de valores e a mobilização em torno do sen-
tido são fundamentais. Os movimentos culturais (enten-
didos como movimentos que têm como objetivo defender 
ou propor modos próprios de vida e sentido) constroem-se 
em torno de sistemas de comunicação – essencialmente 
a internet e os meios de comunicação – porque esta é a 
principal via que esses movimentos encontram para che-
gar àquelas pessoas que podem eventualmente partilhar 
os seus valores, e a partir daqui atuar na consciência da 
sociedade no seu conjunto”.

DisponíveI em: <www.compolitica.org>. Acesso em: 2 mar. 2012 (adaptado).

Em 2011, após uma forte mobilização popular via redes 
sociais, houve a queda do governo de Hosni Mubarak, no 
Egito. Esse evento ratifica o argumento de que:
a a internet atribui verdadeiros valores culturais aos 

seus usuários.
b a consciência das sociedades foi estabelecida com o 

advento da internet.
c a revolução tecnológica tem como principal objetivo a 

deposição de governantes antidemocráticos.
d os recursos tecnológicos estão a serviço dos opres-

sores e do fortalecimento de suas práticas políticas.
e os sistemas de comunicação são mecanismos im-

portantes de adesão e compartilhamento de valores 
sociais. 
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COMPETÊNCIA DE ÁREA 1

Construir significados para os números naturais, in-
teiros, racionais e reais.
H1 Reconhecer, no contexto social, diferentes signifi -

cados e representações dos números e operações 
– naturais, inteiros, racionais ou reais.

H2 Identifi car padrões numéricos ou princípios de con-
tagem.

H3 Resolver situação-problema envolvendo conheci-
mentos numéricos.

H4 Avaliar a razoabilidade de um resultado numérico 
na construção de argumentos sobre afi rmações 
quantitativas.

H5 Avaliar propostas de intervenção na realidade utili-
zando conhecimentos numéricos.

Questão-exemplo
Para aumentar as vendas no início do ano, uma loja de de-
partamentos remarcou os preços de seus produtos 20% 
abaixo do preço original. Quando chegam ao caixa, os 
clientes que possuem o cartão fidelidade da loja têm di-
reito a um desconto adicional de 10% sobre o valor total de 
suas compras.
Um cliente deseja comprar um produto que custava R$ 
50,00 antes da remarcação de preços. Ele não possui o car-
tão fidelidade da loja.
Caso esse cliente possuísse o cartão fidelidade da loja, a 
economia adicional que obteria ao efetuar a compra, em 
reais, seria de:
a 15,00.
b 14,00.
c 10,00.
d 5,00.
e 4,00. 

COMPETÊNCIA DE ÁREA 2

Utilizar o conhecimento geométrico para realizar a 
leitura e a representação da realidade e agir sobre ela.
H6 Interpretar a localização e a movimentação de pes-

soas/objetos no espaço tridimensional e sua repre-
sentação no espaço bidimensional.

H7 Identifi car características de fi guras planas ou es-
paciais.

H8 Resolver situação-problema que envolva conheci-
mentos geométricos de espaço e forma.

H9 Utilizar conhecimentos geométricos de espaço e 
forma na seleção de argumentos propostos como 
solução de problemas do cotidiano.

Questão-exemplo
As torres Puerta de Europa são duas torres inclinadas uma 
contra a outra, construídas numa avenida de Madri, na Es-
panha. A inclinação das torres é de 15° com a vertical e elas 
têm, cada uma, uma altura de 114 m (a altura é indicada 
na figura como o segmento AB). Estas torres são um bom 
exemplo de um prisma oblíquo de base quadrada e uma de-
las pode ser observada na imagem.

Disponível em: <www.flickr.com>. Acesso em: 27 mar. 2012.

Utilizando 0,26 como valor aproximado para a tangente de 
15° e duas casas decimais nas operações, descobre-se que 
a área da base desse prédio ocupa na avenida um espaço:
a menor que 100 m2.
b entre 100 m2 e 300 m2.
c entre 300 m2 e 500 m2.
d entre 500 m2 e 700 m2.
e maior que 700 m2.  

COMPETÊNCIAS DE 

Matemática e suas Tecnologias
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COMPETÊNCIA DE ÁREA 3

Construir noções de grandezas e medidas para a com-
preensão da realidade e a solução de problemas do cotidiano.
H10 Identifi car relações entre grandezas e unidades de 

medida.
H11 Utilizar a noção de escalas na leitura de representa-

ção de situação do cotidiano.
H12 Resolver situação-problema que envolva medidas 

de grandezas.
H13 Avaliar o resultado de uma medição na construção 

de um argumento consistente.
H14 Avaliar proposta de intervenção na realidade utili-

zando conhecimentos geométricos relacionados a 
grandezas e medidas.

Questão-exemplo
Uma torneira não foi fechada corretamente e ficou pingan-
do, da meia-noite às seis horas da manhã, com a frequên-
cia de uma gota a cada três segundos. Sabe-se que cada 
gota d’agua tem volume de 0,2 ml.
Qual foi o valor mais aproximado do total de água desperdi-
çada nesse período, em litros?
a 0,2
b 1,2
c 1,4 
d 12,9
e 64,8

COMPETÊNCIA DE ÁREA 4

Construir noções de variação de grandezas para a com-
preensão da realidade e a solução de problemas do cotidiano.
H15 Identifi car a relação de dependência entre grandezas.
H16 Resolver situação-problema envolvendo a variação 

de grandezas, direta ou inversamente proporcionais.
H17 Analisar informações envolvendo a variação de 

grandezas como recurso para a construção de ar-
gumentação.

H18 Avaliar propostas de intervenção na realidade envol-
vendo variação de grandezas.

Questão-exemplo
O índice de eficiência utilizado por um produtor de leite para 
qualificar suas vacas é dado pelo produto do tempo de lac-
tação (em dias) pela produção média diária de leite (em kg), 
dividido pelo intervalo entre partos (em meses). Para esse 
produtor, a vaca é qualificada como eficiente quando esse 
índice é, no mínimo, 281 quilogramas por mês, mantendo 

sempre as mesmas condições de manejo (alimentação, va-
cinação e outros). Na comparação de duas ou mais vacas, a 
mais eficiente é a que tem maior índice. 
A tabela apresenta os dados coletados de cinco vacas:

dados relativos À Produção das vacas

Vaca
Tempo de 

lactação (em 
dias)

Produção 
média diária de 

leite (em kg)

Intervalo entre 
partos (em 

meses)

Malhada 360 12,0 15

Mamona 310 11,0 12

Maravilha 260 14,0 12

Mateira 310 13,0 13

Mimosa 270 12,0 11

Após a análise dos dados, o produtor avaliou que a vaca 
mais eficiente é a:
a Malhada.
b Mamona.
c Maravilha.
d Mateira. 
e Mimosa.

COMPETÊNCIA DE ÁREA 5

Modelar e resolver problemas que envolvem variáveis 
socioeconômicas ou técnico-científicas, usando represen-
tações algébricas.
H19 Identifi car representações algébricas que expres-

sem a relação entre grandezas.
H20 Interpretar gráfi co cartesiano que represente rela-

ções entre grandezas.
H21 Resolver situação-problema cuja modelagem en-

volva conhecimentos algébricos.
H22 Utilizar conhecimentos algébricos/geométricos como 

recurso para a construção de argumentação.
H23 Avaliar propostas de intervenção na realidade utili-

zando conhecimentos algébricos.

Questão-exemplo
Em setembro de 1987, Goiânia foi palco do maior aciden-
te radioativo ocorrido no Brasil, quando uma amostra de 
césio-137, removida de um aparelho de radioterapia aban-
donado, foi manipulada inadvertidamente por parte da po-
pulação. A meia-vida de um material radioativo é o tempo 
necessário para que a massa desse material se reduza à 
metade. A meia-vida do césio-137 é 30 anos e a quantidade 
restante de massa de um material radioativo, após t anos, é 
calculada pela expressão M(t) = A · (2,7)kt, onde A é a massa 
inicial e k é uma constante negativa.
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Considere 0,3 como aproximação para log102.
Qual o tempo necessário, em anos, para que uma quantidade 
de massa do césio-137 se reduza a 10% da quantidade inicial?
a 27
b 36
c 50
d 54
e 100 

COMPETÊNCIA DE ÁREA 6

Interpretar informações de natureza científica e social 
obtidas da leitura de gráficos e tabelas, realizando previsão 
de tendência, extrapolação, interpolação e interpretação.
H24 Utilizar informações expressas em gráfi cos ou ta-

belas para fazer inferências.
H25 Resolver problema com dados apresentados em ta-

belas ou gráfi cos.
H26 Analisar informações expressas em gráfi cos ou tabe-

las como recurso para a construção de argumentos.

Questão-exemplo
A cidade de Guarulhos (SP) tem o 8° PIB municipal do Bra-
sil, além do maior aeroporto da América do Sul. Em pro-
porção, possui a economia que mais cresce em indústrias, 
conforme mostra o gráfico:

crescimento – indÚstria
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Fonte: IBGE, 2002-2008 (adaptado).

Analisando os dados percentuais do gráfico, qual a diferen-
ça entre o maior e o menor centro em crescimento no polo 
das indústrias?
a 75,28
b 64,09
c 56,95 
d 45,76
e 30,07

COMPETÊNCIA DE ÁREA 7

Compreender o caráter aleatório e não determinístico 
dos fenômenos naturais e sociais e utilizar instrumentos 
adequados para medidas, determinação de amostras e 
cálculos de probabilidade para interpretar informações de 
variáveis apresentadas em uma distribuição estatística.
H27 Calcular medidas de tendência central ou de dis-

persão de um conjunto de dados expressos em uma 
tabela de frequências de dados agrupados (não em 
classes) ou em gráfi cos.

H28 Resolver situação-problema que envolva conheci-
mentos de estatística e probabilidade.

H29 Utilizar conhecimentos de estatística e probabilidade 
como recurso para a construção de argumentação.

H30 Avaliar propostas de intervenção na realidade utili-
zando conhecimentos de estatística e probabilidade.

Questão-exemplo
Uma loja acompanhou o número de compradores de dois 
produtos, A e B, durante os meses de janeiro, fevereiro e 
março de 2012. Com isso, obteve este gráfico:
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A loja sorteará um brinde entre os compradores do produto 
A e outro brinde entre os compradores do produto B. 
Qual a probabilidade de que os dois sorteados tenham feito 
suas compras em fevereiro de 2012?

a 
1

20
 

b 
3

242

c 
5

22

d 
6

25

e 
7
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DIVERSIDADE CULTURAL,
CONFLITOS E VIDA EM SOCIEDADE

Cultura material e imaterial; patrimônio e diversi-
dade cultural no Brasil. A Conquista da América. Con-
flitos entre europeus e indígenas na América colonial. A 
escravidão e formas de resistência indígena e africana 
na América. História cultural dos povos africanos. A luta 
dos negros no Brasil e o negro na formação da socieda-
de brasileira. História dos povos indígenas e a formação 
sócio-cultural brasileira. Movimentos culturais no mundo 
ocidental e seus impactos na vida política e social.

Fique ligado!

Nos últimos anos, esse conteúdo foi muito exigido. Esteja 
atento às questões contemporâneas, principalmente àque-
las ligadas aos conflitos atuais e suas origens históricas, sem 
deixar de lado as implicações que esses eventos têm na vida 
cotidiana. A cultura brasileira e a influência cultural africana e 
indígena são assuntos constantemente abordados.

FORMAS DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL, MOVIMENTOS 
SOCIAIS, PENSAMENTO POLÍTICO E AÇÃO DO ESTADO 

Cidadania e democracia na Antiguidade; Estado e direi-
tos do cidadão a partir da Idade Moderna; democracia direta, 
indireta e representativa. Revoluções sociais e políticas na 
Europa Moderna. Formação territorial brasileira; as regiões 

O CONTEÚDO DA PROVA

CONTEÚDOS DE 

Ciências Humanas e suas Tecnologias

brasileiras; políticas de reordenamento territorial. As lutas 
pela conquista da independência política das colônias da 
América. Grupos sociais em conflito no Brasil imperial e a 
construção da nação. O desenvolvimento do pensamento li-
beral na sociedade capitalista e seus críticos nos séculos XIX 
e XX. Políticas de colonização, migração, imigração e emi-
gração no Brasil nos séculos XIX e XX. A atuação dos grupos 
sociais e os grandes processos revolucionários do século 
XX: Revolução Bolchevique, Revolução Chinesa, Revolução 
Cubana. Geopolítica e conflitos entre os séculos XIX e XX: 
Imperialismo, a ocupação da Ásia e da África, as Guerras 
Mundiais e a Guerra Fria. Os sistemas totalitários na Eu-
ropa do século XX: nazifascismo, franquismo, salazarismo 
e stalinismo. Ditaduras políticas na América Latina: Estado 
Novo no Brasil e ditaduras na América. Conflitos político-
-culturais pós-Guerra Fria, reorganização política interna-
cional e os organismos multilaterais nos séculos XX e XXI.
A luta pela conquista de direitos pelos cidadãos: direitos civis, 
humanos, políticos e sociais. Direitos sociais nas constitui-
ções brasileiras. Políticas afirmativas. Vida urbana: redes e 
hierarquia nas cidades, pobreza e segregação espacial.

Fique ligado!

Um amplo conhecimento dos diferentes fatores que resultaram 
em revoluções, revoltas, movimentos sociais e políticas ajudará 
bastante na resolução de tais questões. A questão das minorias e 
da busca por direitos sociais merece atenção e foi foco este ano.

E mbora o Enem tenha como um dos objetivos principais avaliar a relação crítica do aluno com o conhecimento por     
  meio de competências e habilidades, estudar os conteúdos das disciplinas é essencial. A seguir, você poderá 

verificar quais são os objetos de conhecimento associados às Matrizes de Referência do Enem e verificar a incidência 
de tais conteúdos nas provas de 2009 a 2015.

Confira, também, dicas nos boxes “Fique
ligado!”, para enfatizar, nos estudos, alguns 
pontos importantes de cada assunto. Mapeie 
seus estudos classificando os assuntos com o 
auxílio da tabela; alguns deles merecem mais ou 
menos atenção no decorrer do seu ano. Priorize, 
em seus estudos, os assuntos importantes que 
você não sabe e aqueles que só exigem uma re-
visão. Assim, você se sentirá bastante preparado 
para encarar o exame.
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Diversidade cultural,
conflitos e vida em sociedade

Formas de organização social,
movimentos sociais, pensamento
político e ação do Estado

Características e transformações
das estruturas produtivas

Os domínios e a relação do ser
humano com o ambiente

Representação espacial

CARACTERÍSTICAS E TRANSFORMAÇÕES 
DAS ESTRUTURAS PRODUTIVAS

Diferentes formas de organização da produção: es-
cravismo antigo, feudalismo, capitalismo, socialismo e 
suas diferentes experiências. Economia agroexportadora 
brasileira: complexo açucareiro; a mineração no período 
colonial; a economia cafeeira; a borracha na Amazônia. 
Revolução Industrial: criação do sistema de fábrica na Eu-
ropa e transformações no processo de produção. Forma-
ção do espaço urbano–industrial. Transformações na es-
trutura produtiva no século XX: o fordismo, o toyotismo, as 
novas técnicas de produção e seus impactos. A industria-
lização brasileira, a urbanização e as transformações so-
ciais e trabalhistas. A globalização e as novas tecnologias 
de telecomunicação e suas consequências econômicas, 
políticas e sociais. Produção e transformação dos espaços 
agrários. Modernização da agricultura e estruturas agrá-
rias tradicionais. O agronegócio, a agricultura familiar, os 
assalariados do campo e as lutas sociais no campo. A re-
lação campo-cidade.

Fique ligado!

Como eram as relações de trabalho há 500 anos? E atu-
almente? Com a evolução tecnológica, saber como as re-
lações de trabalho e produção se modificaram fará com 
que as questões sobre esse conteúdo sejam resolvidas com 
facilidade. Atente à realidade do Brasil, principalmente no 
que diz respeito à economia açucareira e à modernização 
da indústria brasileira após os anos 1950. Aspectos da ur-
banização e do espaço agrário no Brasil também ganham 
destaque.

OS DOMÍNIOS NATURAIS E A RELAÇÃO 
DO SER HUMANO COM O AMBIENTE

Relação homem-natureza, a apropriação dos recur-
sos naturais pelas sociedades ao longo do tempo. Impacto 
ambiental das atividades econômicas no Brasil. Recursos 
minerais e energéticos: exploração e impactos. Recursos hí-
dricos; bacias hidrográficas e seus aproveitamentos. As ques-
tões ambientais contemporâneas: mudança climática, ilhas 
de calor, efeito estufa, chuva ácida, a destruição da camada de 
ozônio. A nova ordem ambiental internacional; políticas terri-
toriais ambientais; uso e conservação dos recursos naturais, 
unidades de conservação, corredores ecológicos, zoneamen-
to ecológico e econômico. Origem e evolução do conceito de 
sustentabilidade. Estrutura interna da terra. Estruturas do 
solo e do relevo; agentes internos e externos modeladores 
do relevo. Situação geral da atmosfera e classificação cli-
mática. As características climáticas do território brasilei-
ro. Os grandes domínios da vegetação no Brasil e no mundo.

Fique ligado!

A discussão exaustiva do impacto humano sobre o meio am-
biente não esgotou as possibilidades de abordagem desse 
assunto. Portanto, informe-se ainda mais sobre as mudanças 
climáticas e outras consequências da intervenção humana no 
ambiente, dando atenção especial às mudanças que afetam o 
Brasil e seus ecossistemas.

REPRESENTAÇÃO ESPACIAL

Projeções cartográficas; leitura de mapas temáticos, físi-
cos e políticos; tecnologias modernas aplicadas à cartografia.

Fique ligado!

Saiba que a leitura correta de mapas, tabelas e gráficos ainda é 
premissa de muitas questões do Enem. Além disso, informe-se 
sobre as diversas formas de mapeamento e representação grá-
fica que existem, atentando-se para as diferenças entre elas.
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OSCILAÇÕES, ONDAS, ÓPTICA E RADIAÇÃO

Feixes e frentes de ondas. Reflexão e refração. Ópti-
ca geométrica: lentes e espelhos. Formação de imagens. 
Instrumentos ópticos simples. Fenômenos ondulatórios. 
Pulsos e ondas. Período, frequência, ciclo. Propagação: re-
lação entre velocidade, frequência e comprimento de onda. 
Ondas em diferentes meios de propagação.

Fique ligado!

Atente aos conceitos básicos de radiação, oscilações e ondas. 
Tem-se notado uma tendência nas provas mais recentes cobrar 
conceitos que envolvam conhecimentos desses fenômenos.

CONHECIMENTOS BÁSICOS E
FUNDAMENTAIS DE FÍSICA

Noções de ordem de grandeza. Notação Científica. Sistema 
Internacional de Unidades. Metodologia de investigação: a 
procura de regularidades e de sinais na interpretação física 
do mundo. Observações e mensurações: representação de 
grandezas físicas como grandezas mensuráveis. Ferramen-
tas básicas: gráficos e vetores. Conceituação de grandezas 
vetoriais e escalares. Operações básicas com vetores.

Fique ligado!

Gráficos são ferramentas essenciais nas Ciências da Nature-
za. Suas interpretações e conclusões podem auxiliar o enten-
dimento e estudo de diversos fenômenos. Esse é um artifício 
recorrente no Enem.

O MOVIMENTO, O EQUILÍBRIO E
A DESCOBERTA DE LEIS FÍSICAS

Grandezas fundamentais da mecânica: tempo, es-
paço, velocidade e aceleração. Relação histórica entre 
força e movimento. Descrições do movimento e sua in-
terpretação: quantificação do movimento e sua descrição 
matemática e gráfica. Casos especiais de movimentos 
e suas regularidades observáveis. Conceito de inércia.

Noção de sistemas de referência inerciais e não inerciais. 
Noção dinâmica de massa e quantidade de movimento 
(momento linear). Força e variação da quantidade de
movimento. Leis de Newton. Centro de massa e a ideia de 
ponto material. Conceito de forças externas e internas. 
Lei da conservação da quantidade de movimento (mo-
mento linear) e teorema do impulso. Momento de uma 
força (torque). Condições de equilíbrio estático de ponto 
material e de corpos rígidos. Força de atrito, força peso, 
força normal de contato e tração. Diagramas de forças. 
Identificação das forças que atuam nos movimentos cir-
culares. Noção de força centrípeta e sua quantificação. 
A hidrostática: aspectos históricos e variáveis relevantes. 
Empuxo. Princípios de Pascal, Arquimedes e Stevin: con-
dições de flutuação, relação entre diferença de nível e 
pressão hidrostática.

Fique ligado!

Noções de cinemática, hidrostática e dinâmica são sempre im-
portantes, pois são os assuntos da física que mais podem ser 
relacionados ao cotidiano.

FENÔMENOS ELÉTRICOS E MAGNÉTICOS

Carga elétrica e corrente elétrica. Lei de Coulomb. 
Campo elétrico e potencial elétrico. Linhas de campo. Su-
perfícies equipotenciais. Poder das pontas. Blindagem.  
Capacitores. Efeito joule. Lei de Ohm. Resistência elétrica e 
resistividade. Relações entre grandezas elétricas: tensão, 
corrente, potência e energia. Circuitos elétricos simples. 
Correntes contínua e alternada. Medidores elétricos. Re-
presentação gráfica de circuitos. Símbolos convencionais. 
Potência e consumo de energia em dispositivos elétricos. 
Campo magnético. Ímãs permanentes. Linhas de campo 
magnético. Campo magnético terrestre.

Fique ligado!

Relações envolvendo consumo de energia elétrica, potência 
elétrica dissipada e medidores elétricos são assuntos bastante 
recorrentes no Enem.

CONTEÚDOS DE 

Ciências da Natureza e suas Tecnologias

FÍSICA
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ENERGIA, TRABALHO E POTÊNCIA

Conceituação de trabalho, energia e potência. Concei-
to de energia potencial e de energia cinética. Conservação 
de energia mecânica e dissipação de energia. Trabalho da 
força gravitacional e energia potencial gravitacional. For-
ças conservativas e dissipativas.

Fique ligado!

Questões relacionadas à conservação de energia aparecem 
cada vez mais nas provas do novo Enem. Atente-se para os 
conceitos de trabalho, energia e potência.

O CALOR E OS FENÔMENOS TÉRMICOS

Conceitos de calor e de temperatura. Escalas termo-
métricas. Transferência de calor e equilíbrio térmico. Capa-
cidade calorífica e calor específico. Condução do calor. Dila-
tação térmica. Mudanças de estado físico e calor latente de 
transformação. Comportamento de gases ideais. Máquinas 

térmicas. Ciclo de Carnot. Leis da Termodinâmica. Aplica-
ções e fenômenos térmicos de uso cotidiano. Compreensão 
de fenômenos climáticos relacionados ao ciclo da água.

Fique ligado!

Conceitos fundamentais envolvendo calor, energia térmica, 
propagação de calor e calorimetria são assuntos recorrentes. 
Em calorimetria são notadas questões envolvendo não só con-
ceitos, mas também alguns cálculos.

A MECÂNICA E O FUNCIONAMENTO DO UNIVERSO

Força peso. Aceleração gravitacional. Lei da gravi-
tação universal. Leis de Kepler. Movimentos de corpos 
celestes. Influência na Terra: marés e variações climáti-
cas. Concepções históricas sobre a origem do universo 
e sua evolução.

Fique ligado!

Atente para a importância das Leis de Kepler e da formu-
lação da Lei da Gravitação Universal, que foram importan-
tíssimas para uma nova concepção ideológica de universo. 
Relacione também essas leis com o contexto histórico em 
que estavam inseridas.

O calor e os fenômenos
térmicos
Conhecimentos básicos e
fundamentais - Física

Fenômenos elétricos
e magnéticos

O movimento, o equilíbrio e
a descoberta de leis físicas

Energia, trabalho
e potência

Oscilações, ondas, óptica
e radiação

A mecânica e o
funcionamento do universo

Assuntos de Química

Assuntos de Biologia
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COMPOSTOS DE CARBONO

Características gerais dos compostos orgânicos. Prin-
cipais funções orgânicas. Estrutura e propriedades de hidro-
carbonetos. Estrutura e propriedades de compostos orgâni-
cos oxigenados. Fermentação. Estrutura e propriedades de 
compostos orgânicos nitrogenados. Macromoléculas natu-
rais e sintéticas. Noções básicas sobre polímeros. Amido, 
glicogênio e celulose. Borracha natural e sintética. Polieti-
leno, poliestireno, PVC, teflon, náilon. Óleos e gorduras, sa-
bões e detergentes sintéticos. Pro teínas e enzimas.

Fique ligado!

Questões envolvendo características gerais, estrutura e pro-
priedades de compostos orgânicos aparecem cada vez mais 
nas provas do novo Enem. É essencial saber identificar fun-
ções orgânicas em moléculas. Noções sobre polímeros natu-
rais e sintéticos são importantes, com atenção especial para 
as reações de polimerização. O mecanismo de ação de sabões 
e detergentes deve ser compreendido.

REPRESENTAÇÃO DAS
TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS

Fórmulas químicas. Balanceamento de equações quími-
cas. Aspectos quantitativos das transformações químicas. Leis 
ponderais das reações químicas. Determinação de fórmulas 
químicas. Grandezas químicas: massa, volume, mol, massa 
molar, constante de Avogadro. Cálculos estequiométricos.

Fique ligado!

Atente aos aspectos quantitativos das transformações quími-
cas. É importante conhecer as grandezas como massa, volume 
e mol, além das leis ponderais das reações químicas. O cálculo 
estequiométrico é assunto de destaque e deve ser dominado.

ENERGIAS QUÍMICAS NO COTIDIANO

Petróleo, gás natural e carvão. Madeira e hulha. Bio-
massa. Biocombustíveis. Impactos ambientais de combus-
tíveis fosseis. Energia nuclear. Lixo atômico. Vantagens e 
desvantagens do uso de energia nuclear.

Fique ligado!

A substituição de combustíveis fósseis por combustíveis al-
ternativos é assunto frequentemente abordado, assim como 
o uso de novas formas de energias consideradas “limpas”. 
A utilização de usinas nucleares para a geração de energia 
em grande escala também é assunto de grande importância. 
Atente para a discussão sobre as vantagens e desvantagens.

MATERIAIS, SUAS PROPRIEDADES E USOS

Propriedades de materiais. Estados físicos de mate-
riais. Mudanças de estado. Misturas: tipos e métodos de se-
paração. Substâncias químicas: classificação e característi-
cas gerais. Metais e ligas metálicas. Ferro, cobre e alumínio. 
Ligações metálicas. Substâncias iônicas:  características e 
propriedades. Substâncias iônicas do grupo: cloreto, carbo-
nato, nitrato e sulfato. Ligação iônica. Substâncias molecu-
lares: características e propriedades. Substâncias molecu-
lares: H2, O2, N2, Cl2, NH3, H2O, HCl, CH4. Ligação covalente. 
Polaridade de moléculas. Forças intermoleculares. Relação 
entre estruturas, propriedade e aplicação das substâncias.

Fique ligado!

Polaridade das moléculas e forças intermoleculares são as-
suntos importantes. A relação entre a estrutura das molécu-
las, suas propriedades e aplicações é abordada frequente-
mente e merece atenção. Atente também para as noções de 
mistura e métodos de separação.

TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS E ENERGIA

Transformações químicas e energia calorífica. Calor 
de reação. Entalpia. Equações termoquímicas. Lei de Hess. 
Transformações químicas e energia elétrica. Reação de 
oxirredução. Potenciais-padrão de redução. Pilha. Eletróli-
se. Leis de Faraday. Transformações nucleares. Conceitos 
fundamentais da radioatividade. Reações de fissão e fusão 
nuclear. Desintegração radioativa e radioisótopos.

Fique ligado!

Estude o conceito de entalpia de combustão e saiba interpretar 
equações termoquímicas. Pilhas, baterias e células combustí-
veis são assuntos frequentemente abordados. Conceitos fun-
damentais de radioatividade e análise de gráficos de meia-vida 
também são importantes.

TRANSFORMAÇÃO QUÍMICA E EQUILÍBRIO

Caracterização do sistema em equilíbrio. Constante 
de equilíbrio. Produto iônico da água, equilíbrio ácido-base 
e pH. Solubilidade dos sais e hidrólise. Fatores que alteram 
o sistema em equilíbrio. Aplicação da velocidade e do equi-
líbrio químico no cotidiano.

Fique ligado!

É importante saber analisar os sistemas em equilíbrio e os fato-
res que alteram essa condição. Equilíbrio ácido-base, pH e solu-
bilidade dos sais são assuntos que também merecem atenção.

QUÍMICA
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RELAÇÕES DA QUÍMICA COM AS TECNOLOGIAS, 
A SOCIEDADE E O MEIO AMBIENTE

Química no cotidiano. Química na agricultura e na saú-
de. Química nos alimentos. Química e ambiente. Aspectos 
científico-tecnológicos, socioeconômicos e ambientais as-
sociados à obtenção ou produção de substâncias químicas. 
Indústria química: obtenção e utilização do cloro, hidróxido 
de sódio, ácido sulfúrico, amônia e ácido nítrico. Mineração 
e metalurgia. Poluição e tratamento de água. Poluição at-
mosférica. Contaminação e proteção do ambiente.

Fique ligado!

Conceitos relacionados à contaminação e proteção ambiental as-
sociados à obtenção ou produção de substâncias químicas são 
frequentemente pedidos nas provas. Problemas ambientais como 
efeito estufa e chuva ácida são importantes e merecem atenção, 
assim como as propostas de intervenção no meio ambiente e na 
sociedade. Mineração e metalurgia também merecem destaque.

ÁGUA

Ocorrência e importância na vida animal e vegetal. Liga-
ção, estrutura e propriedades. Sistemas em solução aquosa: 
soluções verdadeiras, soluções coloidais e suspensões. So-
lubilidade. Concentração das soluções. Aspectos qualitativos 
das propriedades coligativas das soluções. Ácidos, bases, 
sais e óxidos: definição, classificação, propriedades, formu-
lação e nomenclatura. Conceitos de ácido e base. Principais 
propriedades dos ácidos e bases: indicadores, condutibilida-
de elétrica, reação com metais, reação de neutralização.

Fique ligado!

Atente para os conceitos de solubilidade e tipos de concen-
tração das soluções. Análise dos aspectos quantitativos das 
propriedades coligativas é assunto frequentemente abordado. 
É importante dominar conceitos de ácidos e bases, bem como 
suas propriedades e as reações de neutralização.

TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS

Evidências de transformações químicas. Interpre-
tando transformações químicas. Sistemas Gasosos: Lei 
dos gases. Equação geral dos gases ideais, Princípio de 
Avogadro, conceito de molécula; massa molar, volume 
molar dos gases. Teoria cinética dos gases. Misturas ga-
sosas. Modelo corpuscular da matéria. Modelo atômico de 
Dalton. Natureza elétrica da matéria: Modelo atômico de 
Thomson, Rutherford, Rutherford-Bohr. Átomos e sua 
estrutura. Número atômico, número de massa, isótopos, 
massa atômica. Elementos químicos e tabela periódica. 
Reações químicas.

Fique ligado!

Estrutura atômica, número atômico, número de massa, massa 
atômica e isótopos são conceitos básicos da Química e mere-
cem atenção.

DINÂMICA DAS TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS

Transformações químicas e velocidade. Velocidade de 
reação. Energia de ativação. Fatores que alteram a velocidade 
de reação: concentração, pressão, temperatura e catalisador.

Fique ligado!

Fatores que alteram a velocidade de uma reação e o conceito 
de energia de ativação são tópicos importantes.

Transformação química

Transformação química e equilíbrio

Dinâmica das transformações químicas

Representação das transformações
químicas

Materiais, suas propriedades e usos

Água

Energias químicas no cotidiano

Transformações químicas e energia

Compostos de carbono

Relações da química com as tecnologias,
a sociedade e o meio ambiente

Assuntos de Física

Assuntos de Biologia
2%

2%
1%

34%

4%

3%

4%
4%

4%

3%
3%

36%



ECOLOGIA E CIÊNCIAS AMBIENTAIS

Ecossistemas. Fatores bióticos e abióticos. Habitat 
e nicho ecológico. A comunidade biológica: teia alimen-
tar, sucessão e comunidade clímax. Dinâmica de popu-
lações. Interações entre os seres vivos. Ciclos biogeo-
químicos. Fluxo de energia no ecossistema. Biogeografia. 
Biomas brasileiros. Exploração e uso de recursos naturais. 
Problemas ambientais: mudanças climáticas, efeito estu-
fa; desmatamento; erosão; poluição da água, do solo e do 
ar. Conservação e recuperação de ecossistemas. Conser-
vação da biodiversidade. Tecnologias ambientais. Noções 
de saneamento básico. Noções de legislação ambiental: 
água, florestas, unidades de conservação, biodiversidade.

Fique ligado!

Ecossistemas, fluxos de energia, fatores bióticos e abióticos, 
interações entre os seres vivos, biomas brasileiros, exploração 
e uso de recursos naturais e conservação da biodiversidade 
são os assuntos mais pedidos nas questões do novo Enem. 
Atente-se também aos ciclos biogeoquímicos e aos principais 
impactos ambientais.

MOLÉCULAS, CÉLULAS E TECIDOS

Estrutura e fisiologia celular: membrana, citoplas-
ma e núcleo. Divisão celular. Aspectos bioquímicos das 
estruturas celulares. Aspectos gerais do metabolismo 
celular. Metabolismo energético: fotossíntese e respi-
ração. Codificação da informação genética. Síntese pro-
teica. Diferenciação celular. Principais tecidos animais e 
vegetais. Origem e evolução das células. Noções sobre 
células-tronco, clonagem e tecnologia do DNA recombi-
nante. Aplicações de biotecnologia na produção de ali-
mentos, fármacos e componentes biológicos. Aplicações 
de tecnologias relacionadas ao DNA a investigações cien-
tíficas, determinação da paternidade, investigação crimi-
nal e identificação de indivíduos. Aspectos éticos relacio-
nados ao desenvolvimento biotecnológico. Biotecnologia
e sustentabilidade.

Fique ligado!

Aspectos gerais do metabolismo e dos componentes citoplas-
máticos, noções de bioenergética e de codificação genética, 
DNA e síntese proteica são assuntos muito cobrados. Atente às 
aplicações de biotecnologia na produção de alimentos, fárma-
cos e componentes biológicos.

HEREDITARIEDADE E DIVERSIDADE DA VIDA

Princípios básicos que regem a transmissão de ca-
racterísticas hereditárias. Concepções pré-mendelianas 
sobre a hereditariedade. Aspectos genéticos do funciona-
mento do corpo humano. Antígenos e anticorpos. Grupos 
sanguíneos, transplantes e doenças autoimunes. Neopla-
sias e a influência de fatores ambientais. Mutações gênicas 
e cromossômicas. Aconselhamento genético. Fundamen-
tos genéticos da evolução. Aspectos genéticos da formação 
e manutenção da diversidade biológica.

Fique ligado!

Princípios básicos da Genética Clássica, fundamentos genéti-
cos da evolução, conceitos que envolvem mutações gênicas e 
os aspectos genéticos da formação, alteração e manutenção 
da diversidade biológica merecem atenção.

BIOLOGIA
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IDENTIDADE DOS SERES VIVOS

Níveis de organização dos seres vivos. Vírus, proca-
riontes e eucariontes. Autótrofos e heterótrofos. Seres uni-
celulares e pluricelulares. Sistemática e as grandes linhas 
da evolução dos seres vivos. Tipos de ciclo de vida. Evo-
lução e padrões anatômicos e fisiológicos observados nos 
seres vivos. Funções vitais dos seres vivos e sua relação 
com a adaptação desses organismos a diferentes ambien-
tes. Embriologia, anatomia e fisiologia humana. Evolução 
humana. Biotecnologia e sistemática.

Fique ligado!

Atente aos padrões fisiológicos observados nos seres vivos e 
à relação entre suas funções vitais e a adaptação a diferentes 
ambientes.

ORIGEM E EVOLUÇÃO DA VIDA

A biologia como ciência: história, métodos, técnicas e 
experimentação. Hipóteses sobre a origem do universo, da 
Terra e dos seres vivos. Teorias de evolução. Explicações 
pré-darwinistas para a modificação das espécies. A teoria 
evolutiva de Charles Darwin. Teoria sintética da evolução. 

Seleção artificial e seu impacto sobre ambientes naturais e 
sobre populações humanas.

Fique ligado!

Formação da Terra e a origem dos seres vivos, teorias de evolu-
ção, seleção natural, seleção artificial e seu impacto em ambien-
tes naturais e populações humanas são tópicos importantes.

QUALIDADE DE VIDA DAS POPULAÇÕES HUMANAS

Aspectos biológicos da pobreza e do desenvolvimento 
humano. Indicadores sociais, ambientais e econômicos. Índice 
de desenvolvimento humano. Principais doenças que afetam 
a população brasileira: caracterização, prevenção e profilaxia. 
Noções de primeiros socorros. Doenças sexual mente trans-
missíveis. Aspectos sociais da biologia: uso indevido de drogas; 
gravidez na adolescência; obesidade. Violência e segurança 
pública. Exercícios físicos e vida saudável. Aspectos biológicos 
do desenvolvimento sustentável. Legislação e cidadania.

Fique ligado!

Apesar de esse assunto ser abordado em um pequeno número 
de questões, atente aos aspectos sociais da biologia relacionando 
condições de vida com saúde pública e profilaxia de doenças.

Identidade dos seres vivos

Origem e evolução da vida

Qualidade de vida das
populações humanas

Hereditariedade e
diversidade da vida

Ecologia e ciências
ambientais

Moléculas, células
e tecidos

Assuntos de Física

Assuntos de Química

34%

1%
6%

3%
4%

13%
8%

31%
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ESTUDO DO TEXTO
As sequências discursivas e os gêneros textuais no 

sistema de comunicação e informação

Modos de organização da composição textual; ativida-
des de produção escrita e de leitura de textos gerados nas 
diferentes esferas sociais – públicas e privadas.

Fique ligado!

Esse conteúdo é sempre exigido para o desenvolvimento do 
tema de redação.

ESTUDO DOS ASPECTOS LINGUÍSTICOS 
EM DIFERENTES TEXTOS

Recursos expressivos da língua, procedimentos 
de construção e recepção de textos

Organização da macroestrutura semântica e a articula-
ção entre ideias e proposições (relações lógico-semânticas).

Fique ligado!

Preste atenção na relação entre textos verbais e textos de ou-
tras linguagens. Procure achar o ponto de vista e a intenção 
de cada enunciador. Atente também para as características de 
cada gênero, pois cada um traz uma linguagem e uma inten-
cionalidade diferente.

ESTUDO DOS ASPECTOS
LINGUÍSTICOS DA LÍNGUA PORTUGUESA

Usos da língua, norma culta e variação linguística

Uso dos recursos linguísticos em relação ao contex-
to em que o texto é constituído: elementos de referência 
pessoal, temporal, espacial, registro linguístico, grau de 
formalidade, seleção lexical, tempos e modos verbais; uso 
dos recursos linguísticos em processo de coesão textual: 
elementos de articulação das sequências dos textos ou à 
construção da microestrutura do texto.

Fique ligado!

Não deixe de estudar variação linguística; registro (formal ou 
informal/popular ou padrão). E lembre-se: a linguagem se 
adequa ao contexto comunicativo.

ESTUDO DO TEXTO LITERÁRIO
Relações entre produção literária e processo 
social, concepções artísticas, procedimentos 

de construção e recepção de textos

Produção literária e processo social; processos de 
formação literária e de formação nacional; produção de 
textos literários, sua recepção e a constituição do patri-
mônio literário nacional; relações entre a dialética cos-
mopolitismo/localismo e a produção literária nacional; 
elementos de continuidade e ruptura entre os diversos 
momentos da literatura brasileira; associações entre 
concepções artísticas e procedimentos de construção do 
texto literário em seus gêneros (épico/ narrativo, lírico e 
dramático) e formas diversas; articulações entre os re-
cursos expressivos e estruturais do texto literário e o pro-
cesso social relacionado ao momento de sua produção; 
representação literária: natureza, função, organização e 
estrutura do texto literário; relações entre  literatura, ou-
tras artes e outros saberes.

Fique ligado!

“Concepções artísticas e procedimentos de construção do tex-
to literário em seus gêneros e formas discursivas” é um item 
recorrente no exame. Preste atenção também às relações en-
tre a literatura e outras artes. A interpretação do texto literário 
é fundamental para a resolução das questões.

ESTUDO DO TEXTO ARGUMENTATIVO,
SEUS GÊNEROS E RECURSOS LINGUÍSTICOS

Argumentação, tipo, gêneros e 
usos em Língua Portuguesa

Formas de apresentação de diferentes pontos de vista; 
organização e progressão textual; papéis sociais e comuni-
cativos dos interlocutores, relação entre usos e propósitos 
comunicativos, função sociocomunicativa do gênero, aspec-
tos da dimensão espaço temporal em que se produz o texto.

Fique ligado!

A palavra de ordem para esse item é ideologia. Identificação do 
ponto de vista do enunciador e de estratégias argumentativas 
é tarefa essencial.
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ESTUDO DAS PRÁTICAS CORPORAIS
A linguagem corporal como

integradora social e formadora de identidade

Performance corporal e identidades juvenis; possibi-
lidades de vivência crítica e emancipada do lazer; mitos e 
verdades sobre os corpos masculino e feminino na socie-
dade atual; exercícios físico e saúde; o corpo e a expres-
são artística e cultural; o corpo no mundo dos símbolos e 
como produção da cultura; práticas corporais e autonomia; 
condicionamentos e esforços físicos; o esporte; a dança; as 
lutas; os jogos; as brincadeiras.

Fique ligado!

É importante interpretar a expressão artística do corpo, com-
preendendo as diversas manifestações culturais, além de 
reconhecer a importância das atividades físicas para o bem 
estar. Além disso, perceber a diferença entre expressão e lin-
guagem corporal.

PRODUÇÃO E RECEPÇÃO DE TEXTOS ARTÍSTICOS
Interpretação e representação do mundo 

para o fortalecimento dos processos 
de identidade e cidadania

Artes visuais: estrutura morfológica, sintática, o con-
texto da obra artística, o contexto da comunidade. Teatro: 
estrutura morfológica, sintática, o contexto da obra artística, 
o contexto da comunidade, as fontes de criação. Música: es-
trutura morfológica, sintática, o contexto da obra artística, 

Produção e recepção de textos artísticos

Estudo do texto argumentativo

Estudo do texto literário

Estudo dos aspectos linguísticos
da Língua Portuguesa

Estudo dos aspectos linguísticos
em diferentes textos

Estudo do texto

Estudo dos gêneros digitais

5%
8%

10%

11%

20%
14%

15%

18%

Estudo das práticas corporais

o contexto da comunidade, as fontes de criação. Dança: es-
trutura morfológica, sintática, o contexto da obra artística, 
o contexto da comunidade, as fontes de criação. Conteúdos 
estruturantes das linguagens artísticas (Artes Visuais, Dan-
ça, Música, Teatro), elaborados a partir de suas estruturas 
morfológicas e sintáticas; inclusão, diversidade e multicul-
turalidade: a valorização da pluralidade expressa nas produ-
ções estéticas e artísticas das minorias sociais e dos porta-
dores de necessidades especiais educacionais.

Fique ligado!

Além de textos visuais, o exame tem exigido do aluno conheci-
mento das outras artes: folclore, dança, teatro e música.

ESTUDO DOS GÊNEROS DIGITAIS
Tecnologia da comunicação e informação,

impacto e função social

O texto literário típico da cultura de massa: o suporte 
textual em gêneros digitais; a caracterização dos interlo-
cutores na comunicação tecnológica; os recursos linguís-
ticos e os gêneros digitais; a função social das novas tec-
nologias.

Fique ligado!

Função e impacto social de novas tecnologias é tema crescen-
te no Enem. Não deixe de se inteirar sobre chats, redes sociais, 
blogs e E-readers.
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A elaboração da proposta de redação tem como objetivo possibilitar que os 
participantes, com base em uma situação-problema e com os subsídios ofere-
cidos, realizem uma reflexão escrita sobre um tema de cunho político, social ou 
cultural, produzindo um texto dissertativo-argumentativo em prosa.

O tema de redação vem sempre acompanhado, na proposta, de textos mo-
tivadores. Em geral, são textos em linguagem verbal e em linguagem não verbal 
(imagem) que remetem ao tema proposto a fim de orientar sua reflexão. 

Para o seu bom desempenho, você deve fazer, antes de escrever sua reda-
ção, uma leitura cuidadosa da proposta apresentada, dos textos motivadores e 
das instruções, a fim de que possa compreender perfeitamente o que está sendo 
solicitado.

Fique ligado!

Para elaborar uma redação de qualidade, você deve seguir as seguintes recomen-
dações:

  Leia com bastante atenção o tema proposto e os textos motivadores, obser-
vando a tipologia textual exigida (texto dissertativo-argumentativo) e as pala-
vras ou os fragmentos que indicam o posicionamento dos autores;

  Identifique, em cada texto motivador, a tese e os argumentos apresentados 
pelos autores em defesa do ponto de vista;

  Reflita sobre o posicionamento dos autores dos textos motivadores, evitando 
ser radical ou conservador. A boa redação é equilibrada, e não pretensiosa.

  Seja claro e objetivo, mas desenvolva sua ideia. Cite exemplos de outras dis-
ciplinas que podem embasar seus argumentos. Mostre que você tem cultura, 
mas também não exagere. Listar todos os livros que você leu pode mais atra-
palhar do que ajudar.

  Lembre-se de que é essencial apresentar soluções que levem em conside-
ração os valores humanos. Conclusões como “Temos que matar mesmo!” ou 
“o jeito é explodir a Terra de uma vez” farão com que você praticamente zere 
sua redação.

  Erros gramaticais, gírias e qualquer tipo de desacordo à norma-padrão da 
língua portuguesa serão de grande prejuízo na sua nota.

  Jamais pense que você conseguirá ganhar nota apostando na “enrolação”. 
Qualquer corretor saberá identificar facilmente quando isso é feito.

  Pense antes de escrever. Visualize toda a estrutura do seu argumento antes 
de começar a redigir.

  Use o rascunho sem medo. Muitas ideias podem surgir conforme você es-
creve. 

  Fique calmo. A redação é um recurso que está acessível a todos os que se 
esforçarem.

RECOMENDAÇÕES PARA A 

Redação
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CONHECIMENTOS NUMÉRICOS

Operações em conjuntos numéricos (naturais, intei-
ros, racionais e reais), desigualdades, divisibilidade, fatora-
ção, razões e proporções, porcentagem e juros, relações de 
dependência entre grandezas, sequências e progressões, 
princípios de contagem.

Fique ligado!

Princípios fundamentais de contagem e re la ções entre grandezas 
são bastante frequentes e incidentes nas questões do novo Enem.

CONHECIMENTOS GEOMÉTRICOS
 

Características das figuras geométricas planas e espa-
ciais; grandezas, unidades de medida e escalas; comprimen-
tos, áreas e volumes; ângulos; posições de retas; simetrias 
de figuras planas ou espaciais; congruência e semelhança de 
triângulos; teorema de Tales; relações métricas nos triângu-
los; circunferências; trigonometria do ângulo agudo.

Fique ligado!

A incidência de questões de geometria vem aumentando no 
novo Enem. Relações métricas no triângulo e cálculo de volume 
e áreas são alguns dos assuntos mais recorrentes. Além disso, 
existe uma tradição de questões de identificação de caracterís-
ticas de figuras geométricas e movimento (projeção ortogonal).

CONHECIMENTOS ALGÉBRICOS

Gráficos e funções; funções algébricas do 1º e 2º 
graus, polinomiais, racionais, exponenciais e logarítmicas; 
equações e inequações; relações no ciclo trigonométrico e 
funções trigonométricas.

Fique ligado!

Funções polinomiais do primeiro e do segundo grau são as-
suntos recorrentes e as funções exponenciais e os logaritmos, 
mesmo sendo pouco cobradas, merecem atenção.

CONHECIMENTOS DE ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE

Representação e análise de dados; medidas de ten-
dência central (média, moda e mediana); desvios e variân-
cia; noções de probabilidade.

Fique ligado!

Noções de probabilidade, medidas de tendência central e 
interpretação de gráficos e tabelas merecem atenção.

CONHECIMENTOS ALGÉBRICOS/GEOMÉTRICOS

Plano cartesiano; retas; circunferências; paralelismo 
e perpendicularidade, sistemas de equações.

Fique ligado!

O número de questões que envolvem geometria analítica e re-
solução de sistemas de equações vem aumentando.

CONTEÚDOS DE 

Matemática e suas Tecnologias

7%15%

10%

26%

42%

Conhecimentos de estatística
e probabilidade

Conhecimentos algébricos

Conhecimentos geométricos

Conhecimentos numéricos

Conhecimentos
algébricos/geométricos
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CÁLCULO DA NOTA

TRI sem mistérios

A nota atribuída a cada aluno que realiza o Exame Na-
cional do Ensino Médio não segue a Teoria Clássica dos 
Testes (TCT), que leva em consideração apenas o número 
de acertos na prova. O cálculo das notas do Enem é feito 
com base na Teoria de Resposta ao Item (TRI), a qual tra-
balha com três parâmetros importantes considerados em 
cada item (questão): 

  parâmetro de discriminação: é a capacidade de dis-
criminação que cada questão possui para diferenciar 
os participantes entre os que dominam e os que não 
dominam a habilidade avaliada naquela questão; 

  parâmetro de dificuldade: está associado à difi-
culdade da habilidade avaliada na questão; quanto 
maior seu valor, mais difícil é a questão. Ele é ex-
presso na mesma escala da proficiência;

  parâmetro de acerto casual: representa a probabi-
lidade de um participante acertar a questão não do-
minando a habilidade exigida, mas, sim por acerto 
casual, o famoso “chute”. 

Ou seja, o TRI não avalia apenas a quantidade de itens 
certos, mas também o padrão de respostas do aluno. 

O processo de avaliação do exame inicia-se com a clas-
sificação das questões por níveis de complexidade (fácil, mé-
dio e difícil) com base em uma régua imaginária; as questões 
ganham notas que representam o quanto de conhecimento se 
exige do candidato para respondê-la, ou seja, sua proficiência.

Cada prova é montada com 45 questões de cada área 
do conhecimento, que devem avaliar as competências e 
habilidades propostas na matriz de referência determinada 
pelo Ministério da Educação. Para julgar o nível de dificul-
dade das questões, o Inep realiza pré-testes com alunos de 
diversas escolas do país, acumulando um banco de ques-
tões previamente avaliadas (calibradas) das quais 180 são 
escolhidas para compor o Exame de cada ano. Tais alunos 
não têm acesso ao grau de dificuldade das questões.
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Atenção:
Cada área do conhecimento
possui sua própria régua de
classificação!
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Mitos sobre a TRI
  Para provas avaliadas pelo sistema TRI, melhor deixar 

as questões que não sabe em branco.

Não caia nessa! De acordo com divulgações do MEC, quando 
se acerta uma questão “chutando” não são descontados 
pontos da nota. O que acontece é que a pontuação para 
provas que não expressam um comportamento coerente 
tem valor menor quando comparadas àquelas provas que 
têm coerência pedagógica. Portanto, sempre é melhor 
responder a questão do que deixá-la em branco, já que 
uma questão certa sempre aumenta a nota, enquanto uma 
em branco é considerada errada.

  A quantidade de acertos não vale nada em uma prova 
corrigida com base na TRI.

Não é bem assim! Isso porque, ainda que não se baseie 
diretamente no número de questões certas para obter uma 
avaliação final, existe sim uma relação entre a quantidade 
de acertos e a nota obtida por meio da TRI: um estudan-
te que teve um número de acertos alto terá nota alta no 
Enem, assim como um aluno com poucos acertos terá nota 
baixa – as pontuações se relacionam com os valores míni-
mo e máximo das provas de cada área.

Pensando de acordo com teorias clássicas de testes, 
deduziríamos que os dois teriam a mesma nota por acer-
tarem o mesmo número de questões ou que, pelo menos, o 
estudante B, que acertou mais questões difíceis, teria uma 
nota mais alta que o A, certo?

Mas quando se trata da avaliação pelo método TRI, 
o aluno A tem nota maior do que o B, já que 
apresentou um desempenho mais coe-
rente, ou seja, acertou a maioria das 
questões de nível médio e fácil e er-
rou as mais difíceis. Porém, quando o 
sistema TRI observa um comportamen-
to como o do aluno B, que acertou mais 
questões difíceis e errou as de menor 
nível de dificuldade, as estatísti-
cas consideram a possibilidade 
de “chutes” e, assim, a nota é 
desvalorizada.

À prova de “chutes”?

Como a prova é de múltipla escolha, considera-se 
possível um acerto casual, ou seja, sem que o estudante 
saiba exatamente o conteúdo avaliado, mas, por sorte, 
tenha escolhido a alternativa correta como resposta. 
Assim, como avalia a coerência entre as respostas do 
aluno, o objetivo da TRI é valorizar os estudantes que 
acertaram as questões por apresentarem proficiência 
nos assuntos trabalhados. A coerência é avaliada da

seguinte maneira: o estudante que acertou grande parte 
das respostas qualificadas como mais difíceis deve ter 
acertado também as de nível inferior, considerando-se 
que a aquisição de conhecimentos acontece cumulati-
vamente, ou seja, para desenvolver as habilidades mais 
complexas, é necessário ter domínio das mais simples. 
Para compreender melhor, observe o exemplo que si-
mula as notas de dois candidatos:

700600

PARTICIPANTE A = Acertou 5/10 questões

= Acertou 5/10 questões

NÍVEL FÁCIL

NÍVEL DIFÍCIL

 

 

PARTICIPANTE B

400300200
500

800

Nota: 480

Nota: 310
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Se as notas atribuídas pelos avaliadores 
diferirem em mais de 100 pontos na nota total, 
ou por mais de oitenta na pontuação de 
qualquer uma das competências, considera-se 
que há uma discrepância entre as avaliações.

Os textos são avaliados por dois corretores com base nas cinco competências de redação estabelecidas no programa 
do exame. Cada um deles atribui uma nota de zero a 200 para cada uma das competências, compondo, através das 
somas das notas, uma pontuação que pode chegar a 1.000. Eles não sabem a nota atribuída pelo outro.

A nota final do candidato na 
redação é a média aritmética 
das notas dadas pelos dois 
avaliadores.

Nos casos de discrepância, a 
redação é avaliada por um tercei-
ro avaliador e a nota final será a 
média aritmética das duas notas 
totais mais próximas.

Se, mesmo com uma terceira avaliação, ainda houver 
discrepância, o texto será avaliado por uma banca 
presencial com três professores. 

750 + 820 = 785
2

1. 150
2. 100
3. 200
4. 100
5. 200
= 750

1. 200
2. 150
3. 100
4. 200
5. 170
= 820

1. 170
2. 120
3. 150
4. 150
5. 170
= 700

Ops! Houve
discrepância nas notas

das competências!

MÉDIA ARITMÉTICA
1. 150
2. 120
3. 190
4. 100
5. 100
= 660

Composição da nota

Cada área do conhecimento possui sua própria régua com escalas exclusivas (pois têm habilidades distintas e especí-
ficas). Assim, por meio da TRI, são geradas notas para cada uma dessas áreas e, para completar, existe a nota da redação.

Cada instituição de ensino pode considerar essas notas de uma maneira, dependendo da utilização que faz do Enem 
como método de avaliação para o ingresso na universidade/faculdade. Isso quer dizer que as instituições podem deter-
minar, por exemplo, pesos diferentes para as notas de cada área, de acordo com o curso pretendido, ou ainda fazer uma 
média aritmética simples das notas para obter um resultado geral do candidato.

A correção da redação

A avaliação das redações do ENEM acontece como demonstrado a seguir:

Você pode zerar a redação se...
  ... fugir totalmente ao tema;
  ... não seguir uma estrutura dissertativo-

-argumentativa para construir o texto;
  ... construir um texto com menos de oito linhas;
  ... fizer uso de impropérios, desenhos e outras 

formas propositais de anulação ou escrever parte 
do texto totalmente fora do tema proposto;

  ... desrespeitar os direitos humanos;
  ... deixar a folha de redação em branco – ainda que 

tenha escrito na folha de rascunho.
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