
O QUE ESTUDAR 
PARA O ENEM EM 2018

mesalva.com

https://mesalva.com/


Para direcionar os estudos, e descobrir o que estudar 
para o ENEM em 2018, que tal dar uma olhada nos 
assuntos que mais caem no ENEM? 

Nas provas do Enem, um dos grandes desafios do 
estudante é manter o foco ao longo de todas as 
180 questões. Com todo ano pela frente, planejar a 
preparação e os estudos para as provas também não 
é uma tarefa fácil.

Sabemos que para mandar bem é necessário 
atenção não só para ler, mas também para interpretar 
recursos expressivos de diferentes gêneros textuais, 
imagens, gráficos, tabelas e infográficos que 
percorrem todas as áreas do conhecimento. 

Para  ajudar você nesta missão, o Me Salva! dividiu 
as provas em cada disciplina das 4 áreas do 
conhecimento (Linguagens, Ciências Humanas, 
Ciências da Natureza e Matemática)  e mapeou os 
tópicos que mais apareceram desde 2009 no Exame 
Nacional do Ensino Médio. Vamos lá!?

O QUE ESTUDAR PARA
A PROVA DO ENEM



1. LINGUAGENS
Na prova de Linguagens, Códigos e suas 
Tecnologias do ENEM, assim como em todo 
exame, nossas competências e habilidades 
leitoras vão ser exigidas.

 

753 Aulas

1550 Exercícios

475 Textos







Confira o conteúdo aqui!

https://mesalva.com/cadastro?utm_source=&utm_medium=Apostila&utm_campaign=ENEM_Extensivo_2018&utm_content=apostila_o_que_estudar_para_o_enem&path=https://mesalva.com/enem-e-vestibulares/materias/linguagens-codigos-e-suas-tecnologias


LÍNGUA PORTUGUESA
As questões de português querem testar o entendimento 
do ponto de vista do texto. Uma das habilidades mais 
solicitadas na prova de Linguagens é “analisar a função 
da linguagem predominante nos textos em situações 
específicas de interlocução”, e, por isso, devemos estar 
ligados nas figuras de linguagens - como metáfora, 
hipérbole, ironia, eufemismo, lembra?

A educação cidadã está em toda prova do ENEM, aparecendo 
em campanhas publicitárias, reportagens e diferentes 
gêneros textuais. A prova, com isso, exige atenção à 
leitura das palavras e das não palavras (sinais, símbolos, 
imagens e etc) e que as informações sejam consideradas na 
construção de um sentido possível ou mais evidente.

Veja aqui uma aula gratuita de 
Leitura e Compreensão de Texto, 
uma matéria de Português que 
aparece muito na prova.

Quero assistir!

LEITURA E COMPREENSÃO 
DE TEXTO 27,46%27%

TEXTO, LINGUAGEM E 
COMUNICAÇÃO 13,47%

GÊNEROS TEXTUAIS
E ORAIS 8,81%

MODERNISMO NO
BRASIL 7,25%

LEITURAS E GENÊROS 
LITERÁRIOS 3,11%

13%

9%

7%

TEXTO
ARTÍSTICO 4,15%4%

HITÓRIA DA ARTE: OBRAS, 
TEMPOS E ESPAÇOS 6,74%7%

3%

Assuntos mais cobrados no ENEM em
Linguagens, Códigos e suas Tecnologias:

https://mesalva.com/cadastro?path=https://mesalva.com/enem-e-vestibulares/materias/ciencias-humanas-e-suas-tecnologias/historia/completo/era-vargas/revt-introducao-e-revolucao-de-30/revt03-revolucao-de-30
https://mesalva.com/cadastro?utm_source=Material_Consulta&utm_medium=Apostila&utm_campaign=ENEM_Extensivo_2018&utm_content=apostila_o_que_estudar_para_o_enem&path=https://mesalva.com/enem-e-vestibulares/materias/linguagens-codigos-e-suas-tecnologias/redacao/completo/redacao-dissertativa-argumentativa/tcta-compreensao-textual/tcta01-compreensao-de-texto-i


LITERATURA E ARTES
No Enem vão aparecer obras de várias escolas literárias 
e diferentes expressões artísticas. Para se dar bem 
nessas questões é preciso conseguir “estabelecer 
relações entre as obras e o momento de sua produção, 
situando aspectos do contexto histórico, social e 
político” (Matriz de Referência - ENEM). Então, não 
basta estudar os períodos históricos e culturais de 
produções literárias e artísticas e conhecer todos os 
detalhes estéticos das obras se não conseguirmos 
sacar o contexto da questão né?

LEITURA E COMPREENSÃO 
DE TEXTO 27,46%27%

TEXTO, LINGUAGEM E 
COMUNICAÇÃO 13,47%

GÊNEROS TEXTUAIS
E ORAIS 8,81%

MODERNISMO NO
BRASIL 7,25%

LEITURAS E GENÊROS 
LITERÁRIOS 3,11%

13%

9%

7%

TEXTO
ARTÍSTICO 4,15%4%

HITÓRIA DA ARTE: OBRAS, 
TEMPOS E ESPAÇOS 6,74%7%

3%

Assuntos mais cobrados no ENEM em
Linguagens, Códigos e suas Tecnologias:



LÍNGUA ESTRANGEIRA
A prova de inglês é muito voltada para a interpretação 
de texto e, por isso, a melhor preparação para essas 
questões é a leitura. Se o estudante conseguir sacar 
a ideia central do texto, que pode vir em diversos 
formatos (charges, diálogos, notícias, músicas..), vai se 
dar bem. 

A prova de espanhol tem uma taxa de acerto menor 
que a de inglês e pode ser considerada a mais difícil. 
Também é uma prova de muita leitura e interpretação: 
as questões de espanhol costumam exigir que o leitor 
identifique os pronomes pessoais (yo, tú, él..) para 
avaliar a resposta correta.

LEITURA E COMPREENSÃO 
DE TEXTO 27,46%27%

TEXTO, LINGUAGEM E 
COMUNICAÇÃO 13,47%

GÊNEROS TEXTUAIS
E ORAIS 8,81%

MODERNISMO NO
BRASIL 7,25%

LEITURAS E GENÊROS 
LITERÁRIOS 3,11%

13%

9%

7%

TEXTO
ARTÍSTICO 4,15%4%

HITÓRIA DA ARTE: OBRAS, 
TEMPOS E ESPAÇOS 6,74%7%

3%

Assuntos mais cobrados no ENEM em
Linguagens, Códigos e suas Tecnologias:



2. CIÊNCIAS HUMANAS
#DICA - Todo mundo que estiver ligado no que 
acontece nesse mundão vai levar vantagem 
na interpretação das questões de humanas!

Confira o conteúdo aqui!

867 Aulas

2557 Exercícios

149 Textos







https://mesalva.com/cadastro?utm_source=&utm_medium=Apostila&utm_campaign=ENEM_Extensivo_2018&utm_content=apostila_o_que_estudar_para_o_enem&path=https://mesalva.com/enem-e-vestibulares/materias/ciencias-humanas-e-suas-tecnologias


GEOGRAFIA
Aqui se destacam as questões de Geografia Agrária, 
um dos tópicos preferidos pelo Enem, onde podem 
aparecer diversos assuntos, como o uso de agrotóxicos, 
reforma agrária, utilização do solo e recursos naturais 
na agricultura. A Geografia Humana também vai mostrar 
sua cara, com perguntas típicas sobre os processos de 
urbanização e questões demográficas no mundo.

GEOGRAFIA 
AGRÁRIA 25,81%26%

URBANIZAÇÃO
11,83%

PROBLEMAS CLIMÁTICOS
E CLIMATOLOGIA 9,68%

DEMOGRAFIA
8,60%

GEOMORFOLOGIA
8,60%

GEOGRAFIA DOS
CONTINENTES 8,60%

FONTES DE
ENERGIA 6,45%

Assuntos que mais caem 
no ENEM em Geografia:

12%

10%

9%

9%

9%

6%

Veja aqui uma aula gratuita de 
Geografia Agrária, a matéria de 
Geografia mais comum na 
prova ENEM.

Quero assistir!

https://mesalva.com/cadastro?path=https://mesalva.com/enem-e-vestibulares/materias/ciencias-humanas-e-suas-tecnologias/historia/completo/era-vargas/revt-introducao-e-revolucao-de-30/revt03-revolucao-de-30
https://mesalva.com/cadastro?utm_source=Material_Consulta&utm_medium=Apostila&utm_campaign=ENEM_Extensivo_2018&utm_content=apostila_o_que_estudar_para_o_enem&path=https://mesalva.com/enem-e-vestibulares/materias/ciencias-humanas-e-suas-tecnologias/geografia/completo/geografia-agraria/efun-estrutura-fundiaria-brasileira/efun01-estrutura-fundiaria-brasileira-aula-1


HISTÓRIA
As questões de História que mais aparecem no Enem são 
do Brasil! O século XX é bem trabalhado pela prova, desde 
a República Velha e os períodos de comando de Getúlio 
Vargas, às décadas de ditadura militar e passagem para 
Nova República. Os séculos XVIII e XIX vêm junto do Brasil 
Colônia e Brasil Império, com muita ênfase para a temática 
da escravidão - muito presente na edição do Enem de 
2017. 

Quanto à História Geral, tá valendo ficar de olho nas 
transições de períodos históricos, como na Idade 
Média para a Idade Moderna, podem aparecer, também, 
perguntas sobre as revoluções burguesas e reformas 
protestantes, além dos períodos de conflitos do século XX, 
como a I e II Guerra, período entre-guerras e a Guerra Fria.

BRASIL COLÔNIA
14,29%14%

BRASIL IMPÉRIO
12,70%

ERA VARGAS
8,73%

REPÚBLICA 
VELHA 7,94%

REVOLUÇÕES
BURGUESAS 6,35%

GRANDES GUERRAS E
SÉCULO XIX 6,35%

GUERRA
FRIA 5,56%

DITADURA
MILITAR 5,56%

13%

9%

8%

6%

6%

6%

6%

Veja aqui uma aula gratuita de 
República Velha e Era Vargas, os 
conteúdos que mais apareceram  
nas últimas questões de História.

Quero assistir!

https://mesalva.com/cadastro?path=https://mesalva.com/enem-e-vestibulares/materias/ciencias-humanas-e-suas-tecnologias/historia/completo/era-vargas/revt-introducao-e-revolucao-de-30/revt03-revolucao-de-30
https://mesalva.com/cadastro?utm_source=&utm_medium=Apostila&utm_campaign=ENEM_Extensivo_2018&utm_content=apostila_o_que_estudar_para_o_enem&path=https://mesalva.com/enem-e-vestibulares/materias/ciencias-humanas-e-suas-tecnologias/historia/completo/era-vargas/revt-introducao-e-revolucao-de-30/revt03-revolucao-de-30


SOCIOLOGIA
As questões de sociologia no Enem trazem com 
frequência assuntos relacionados à cultura e diversidade 
cultural, trabalhando como os povos se influenciam e se 
influenciaram ao longo do tempo. A sociedade brasileira 
é constantemente analisada: questões sobre política 
e movimentos sociais - como a luta pela igualdade de 
gênero - são garantidas na prova.

CULTURA
26,53%27%

MOVIMENTOS SOCIAIS E
MUDANÇA SOCIAL 26,53%

SOCIEDADE
BRASILEIRA 16,33%

POLÍTICA
14,29%

Assuntos que mais caem 
no ENEM em Sociologia:

27%

17%

14%

Veja aqui uma aula gratuita de 
Divisão do Trabalho, um dos 
conteúdos de Sociologia que
mais aparecem na prova.

Quero assistir!

https://mesalva.com/cadastro?path=https://mesalva.com/enem-e-vestibulares/materias/ciencias-humanas-e-suas-tecnologias/historia/completo/era-vargas/revt-introducao-e-revolucao-de-30/revt03-revolucao-de-30
https://mesalva.com/cadastro?utm_source=&utm_medium=Apostila&utm_campaign=ENEM_Extensivo_2018&utm_content=apostila_o_que_estudar_para_o_enem&path=https://mesalva.com/enem-e-vestibulares/materias/ciencias-humanas-e-suas-tecnologias/sociologia/completo/as-relacoes-sociais-no-capitalismo/dsmt-relacoes-de-producao-no-capitalismo/dsmt02-nova-divisao-mundial-do-trabalho


FILOSOFIA
A prova de Filosofia do ENEM 2017 seguiu uma 
tendência que já aparecia no ENEM desde 2016: ela está, 
definitivamente, focando em conteúdo! Os textos dos 
enunciados são úteis e necessários para a resolução das 
questões, mas não dá mais para contar só com eles. 

Então a hora de reforçar a preparação na Filosofia para o 
ENEM (resumos, aulas, textos) é agora! 

A disciplina entrou para o hall das matérias em que não 
basta ler o texto guia para responder a questão, tem que 
ter bagagem!

FILOSOFIA
MODERNA 32,35%32%

FILOSOFIA
GREGA 29,41%

FILOSOFIA
CONTEMPORÂNEA 14,71%

ÉTICA
11,76%

Assuntos que mais caem 
no ENEM em Filosofia:

29%

15%

12%
Veja aqui uma aula gratuita de 
Filosofia Moderna, a matéria de 
Filosofia que mais costuma 
aparecer na prova.

Quero assistir!

https://mesalva.com/cadastro?path=https://mesalva.com/enem-e-vestibulares/materias/ciencias-humanas-e-suas-tecnologias/historia/completo/era-vargas/revt-introducao-e-revolucao-de-30/revt03-revolucao-de-30
https://mesalva.com/cadastro?utm_source=&utm_medium=Apostila&utm_campaign=ENEM_Extensivo_2018&utm_content=apostila_o_que_estudar_para_o_enem&path=https://mesalva.com/enem-e-vestibulares/materias/ciencias-humanas-e-suas-tecnologias/filosofia/completo/filosofia-moderna/mopr-maquiavel-o-principe/mopr01-o-principe-de-maquiavel


3. CIÊNCIAS DA NATUREZA
Contextualização é a palavra-chave: os assuntos mais 
cobrados de química, física e biologia esperam que você 
identifique que a ciência faz parte do seu dia a dia.

Confira o conteúdo aqui!

1207 Aulas

3864 Exercícios

148 Textos







https://mesalva.com/cadastro?utm_source=&utm_medium=Apostila&utm_campaign=ENEM_Extensivo_2018&utm_content=apostila_o_que_estudar_para_o_enem&path=https://mesalva.com/enem-e-vestibulares/materias/ciencias-da-natureza-e-suas-tecnologias


FÍSICA
GRÁFICOS!! Eles vão desde curvas técnicas de manual 
a descrições de movimentos de corpos e projéteis. As 
questões vão exigir o entendimento do problema para 
que a sua resolução seja desenvolvida, não entregando 
a situação problema totalmente mastigada para galera 
substituir nas fórmulas.

São 4 áreas que dominam a prova de física do ENEM: 
Ondulatória, Eletrodinâmica, Calorimetria e Termologia 
e Mecânica. Para gabaritar a prova é preciso manjar dos 
fenômenos físicos ondulatórios, como a interferência, 
e compreender o significado dos elementos das ondas 
e suas influências, como a frequência e o comprimento 
de onda. Além disso, saber resolver circuitos elétricos 
e interpretar a função dos seus diversos elementos é 
essencial pras questões de eletricidade. Para não ficar 
tão fácil, é preciso também conhecer as equações dos 
movimentos (MRU e MRUV), leis de Newton e conservação 
da energia mecânica. 

ONDULATÓRIA
23,15%23%

ELETRODINÂMICA: CIRCUITOS
E CORRENTE ELÉTRICA 18,52%

CALORIMETRIA E
TERMOLOGIA 9,26%

MECÂNICA: CINEMÁTICA
ESCALAR E VETORIAL 8,33%

19%

9%

7%

Assuntos que mais caem 
no ENEM em Física:

Veja aqui uma aula gratuita 
de Ondulatória, a matéria de 
Física que costuma mais  
aparecer na prova.

Quero assistir!

https://mesalva.com/cadastro?path=https://mesalva.com/enem-e-vestibulares/materias/ciencias-humanas-e-suas-tecnologias/historia/completo/era-vargas/revt-introducao-e-revolucao-de-30/revt03-revolucao-de-30
https://mesalva.com/cadastro?utm_source=&utm_medium=Apostila&utm_campaign=ENEM_Extensivo_2018&utm_content=apostila_o_que_estudar_para_o_enem&path=https://mesalva.com/enem-e-vestibulares/materias/ciencias-da-natureza-e-suas-tecnologias/fisica/completo/ondulatoria/dopp-efeito-doppler/dopp01-efeito-doppler


BIOLOGIA
A prova de Biologia do Enem teve por anos o domínio 
amplo da Ecologia nas suas questões, mas em 2017, 
a distribuição dos conteúdos ficou mais equilibrada. 
Conteúdos que apareciam muito, como a ecologia, tiveram 
menos destaque e outros que quase nunca apareciam 
estavam presentes, como a histologia. A Fisiologia 
Humana e Animal também esteve menos presente nessa 
edição. 

A Citologia, por sua vez, veio forte na prova de 2017, 
com questões envolvendo tópicos como estrutura de 
membrana e osmose. A Genética, por sua vez, está sempre 
lá, exigindo do estudante conhecimentos básicos sobre 
biologia molecular e leis de Mendel.

No geral, a prova tem deixado que o pessoal resolva 
as questões interpretando as informações dadas nas 
questões, desde que o estudante esteja ligado no básico 
da bio!

ECOLOGIA: FLUXOS E
CICLOS DE ENERGIA 11,97%12%

FISIOLOGIA
HUMANA 11,11%

GENÉTICA: BIOLOGIA
MOLECULAR 11,11%

ECOLOGIA: DESEQUILÍBRO
AMBIENTAL 11,11%

MICROBIOLOGIA 
9,40%

EVOLUÇÃO DAS
ESPÉCIES 6,84%

11%

11%

11%

9%

7%

Assuntos que mais caem 
no ENEM em Biologia:

Veja aqui uma aula gratuita 
de Ecologia, a matéria de 
Biologia que mais costuma 
aparecer na prova.

Quero assistir!

https://mesalva.com/cadastro?path=https://mesalva.com/enem-e-vestibulares/materias/ciencias-humanas-e-suas-tecnologias/historia/completo/era-vargas/revt-introducao-e-revolucao-de-30/revt03-revolucao-de-30
https://mesalva.com/cadastro?utm_source=&utm_medium=Apostila&utm_campaign=ENEM_Extensivo_2018&utm_content=apostila_o_que_estudar_para_o_enem&path=https://mesalva.com/enem-e-vestibulares/materias/ciencias-da-natureza-e-suas-tecnologias/biologia/completo/ecologia-i-fluxos-e-ciclos-de-energia/cbgq-ciclos-biogeoquimicos/cbgq03-ciclo-do-carbono


QUÍMICA
A prova de química do ENEM já vem se mostrando menos 
uma prova de interpretação e muito mais uma prova de 
conteúdo, com questões de nível consideravelmente 
difícil, abordando conteúdos de maneira clássica, como 
a maioria dos vestibulares. A habilidade de realizar 
cálculos estequiométricos é muitas vezes um trunfo para 
a resolução das questões, mesmo que estas não sejam 
diretamente relacionadas a questões de estequiometria. 

SISTEMAS
MATERIAIS 13,16%13%

ESTEQUIOMETRIA
12,28

EQUILÍBRIO
QUÍMICO 8,77%

POLÍMEROS
8,77%

ELETROQUÍMICA
7,89%

FUNÇÕES
INORGÂNICAS 7,02%

12%

9%

9%

8%

7%

Assuntos que mais caem 
no ENEM em Química:

Veja aqui uma aula gratuita de 
Sistemas Materiais, a matéria 
de Química que mais costuma 
aparecer na prova.

Quero assistir!

https://mesalva.com/cadastro?path=https://mesalva.com/enem-e-vestibulares/materias/ciencias-humanas-e-suas-tecnologias/historia/completo/era-vargas/revt-introducao-e-revolucao-de-30/revt03-revolucao-de-30
https://mesalva.com/cadastro?utm_source=&utm_medium=Apostila&utm_campaign=ENEM_Extensivo_2018&utm_content=apostila_o_que_estudar_para_o_enem&path=https://mesalva.com/enem-e-vestibulares/materias/ciencias-da-natureza-e-suas-tecnologias/quimica/completo/sistemas-materiais/mate-materia/mate010-graficos-diagrama-de-fases


4.    MATEMÁTICA
O grande diferencial na prova de Matemática é a interpretação 
das questões e utilização da lógica nas resoluções.

Confira o conteúdo aqui!

686 Aulas

2115 Exercícios

11 Textos







https://mesalva.com/cadastro?utm_source=Material_Consulta&utm_medium=Apostila&utm_campaign=ENEM_Extensivo_2018&utm_content=apostila_o_que_estudar_para_o_enem&utm_content=apostila_o_que_estudar_para_o_enem&path=https://mesalva.com/enem-e-vestibulares/materias/matematica-e-suas-tecnologias


MATEMÁTICA
A prova de Matemática do ENEM costuma testar a capacidade 
de concentração do estudante, já que apresenta muitos textos, 
gráficos e tabelas nos enunciados. Por outro lado, uma boa 
parcela das questões, pode ser resolvida através da interpretação 
lógica dos problemas propostos e operações aritméticas 
básicas, como a soma, multiplicação e divisão.

Em outros casos, o estudante é induzido a acreditar na 
necessidade de conhecimentos mais aprofundados para 
encontrar a resposta, quando na verdade o bom uso da regra 
de três e uma análise da geometria do problema pode ser o 
caminho mais fácil. 

As questões que começam a ficar mais difíceis são aquelas 
que exigem um trabalho braçal maior ou os conhecimentos 
de conceitos de geometria espacial, cálculo de volume, 
nomenclatura de gráficos e equações características, estatística 
e funções. Já em outros casos, é exigido do estudante o 
domínio de conteúdos mais complexos, como logaritmos, 
análise combinatória, funções trigonométricas, probabilidade e 
matemática financeira.

RAZÃO E PROPORÇÃO
21,97%22%

ARITMÉTICA: OPERAÇÕES
BÁSICAS 11,55%

GEOMETRIA
ESPACIAL 10,42%

PROBABILIDADE
7,04%

GEOMETRIA PLANA: FIGURAS
ELEMENTARES 7,04%

FUNÇÕES: RETAS E
PARÁBOLAS 6,76%

ESTATÍSTICA
6,48%

12%

10%

7%

7%

7%

6%

Assuntos que mais caem 
no ENEM em Matemática:

Veja aqui uma aula gratuita de 
Razão e Proporção, a matéria de 
Matemática que mais costuma 
aparecer na prova.

Quero assistir!

https://mesalva.com/cadastro?path=https://mesalva.com/enem-e-vestibulares/materias/ciencias-humanas-e-suas-tecnologias/historia/completo/era-vargas/revt-introducao-e-revolucao-de-30/revt03-revolucao-de-30
https://mesalva.com/cadastro?path=https://mesalva.com/enem-e-vestibulares/materias/matematica-e-suas-tecnologias/matematica/completo/razao-e-proporcao/rdta-regra-de-tres-simples/rdta05-regra-de-tres-simples-como-analisar-a-proporcao
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