




Funções orgânicas: identificação das funções nos compostos químicos, identificação dos tipos de cadeia carbônica,
nomenclatura dos compostos orgânicos.
Estequiometria: cálculos que envolvem as quantidades das substâncias químicas, rendimento de uma reação química.
Radioatividade: emissões radioativas, processo de obtenção de energia elétrica a partir das usinas nucleares, bombas
nucleares, reações de fissão e fusão nuclear e alterações na matéria causados pela radiação.
Termoquímica: cálculos envolvendo as quantidades de energia liberadas ou absorvidas numa reação química, lei de
Hess, reações de combustão.
Eletroquímica: funcionamento de uma pilha, metal de sacrifício, DDP de uma pilha, aspectos quantitativos de uma
pilha.
Química Ambiental: processo de emissão de gases poluentes, chuva ácida, destruição da camada de ozônio, fontes de
energia.
Funções inorgânicas: propriedades neutralizantes dos compostos inorgânicos, identificação das funções e
nomenclatura, interação dos compostos inorgânicos com o meio ambiente.
Reações orgânicas: identificação dos tipos principais das reações orgânicas, identificação dos produtos de cada reação
química.
Processos de separação de misturas: de modo geral os processos que envolvem sistemas industriais ou até situações
do cotidiano.
Interações intermoleculares: solubilidade dos compostos, pontos de fusão e ebulição.





→ A prova de espanhol do Enem acontece sempre no segundo dia do Exame e vem junto com as
45 questões de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias.

→ São apenas cinco questões. A maioria delas feita para testar o conhecimento instrumental do
aluno, ou seja, a capacidade de ler e interpretar. Isso significa que o estudante deve investir
bastante tempo em leitura.

→ O formato do texto varia muito: pode ser um comum, com dois ou três parágrafos, pode ser
um quadrinho em língua espanhola (Mafalda, Macanudos, etc.), um comercial, um trecho de obra
literária, etc.



Fique de olho também em:
Conjunções;
Advérbios;
Palavras homônimas em espanhol;
Artigos definidos e indefinidos;
Substantivos e adjetivos;
Verbos ser, estar e haver.

→ Outra dica importante: aumente o seu vocabulário o máximo que puder! Quanto mais
você conhecer o significado das palavras, mais chances têm de acertar as questões.

As questões de espanhol têm geralmente a seguinte estrutura:
Material em espanhol (texto, quadrinho, comercial, etc.);
Enunciado em português / Espanhol;
Opções de resposta também em português.



O Enem exige dos candidatos que optaram por língua espanhola um bom entendimento de
questões políticas, econômicas e sociais envolvendo a Espanha e os países latino-americanos e,
em menor grau.

→ Uma forma de fazer isso é acompanhar os principais jornais em língua espanhola do mundo.
Veja alguns:
Espanha: El País;
Chile: La Nación;
Argentina: Clarín;
México: El Universal;
Uruguai: El País;
Colômbia: El Tiempo.

http://elpais.com/
http://lanacion.cl/
http://clarin.com/
http://eluniversal.com.mx/
http://elpais.com.uy/
http://eltiempo.com/




• Cinemática e dinâmica - gráficos, velocidade média (cálculo) e conservação de energias e
transformações das mesmas;

• Hidrostática - teoria envolvendo pressão ou teorema de Arquimedes;

• Estática - equilíbrio de corpos (teoria);

• Termologia - trocas de calor (teoria ou cálculo), termodinâmica (teoria envolvendo as leis);

• Óptica - teoria de toda parte geométrica;

• Ondulatória - teoria e cálculos envolvendo ondas e acústica;

• Eletricidade e eletromagnetismo - medidores elétricos, circuitos simples e consumo elétrico.





1. As revoluções burguesas;

2. Primeiro Reinado;

3. Segundo Reinado;

4. A Era Vargas;

5. O período entreguerras.



1. Movimentos Sociais;

2. A cultura afro brasileira e a formação da identidade nacional.







• Você Já viu alguém do MST? O que eles fazem? O que querem?

• Usar a atividade no campo além da produção

• mecanismos de desenvolvimento (meios de sobrevivência e forma de organização do

trabalho familiar)

• Brasil – Modelo agroexportador, diversidade de produção agropecuária, transgênico e

hibridismo, latifundiário e monocultor.

• Transgênico – malefício e benefícios

• Agronegócio



- Principais temas:

* Conferência de Estocolmo (Suíça 1972) – Gerações futuras sem degradações

* Eco-92 (RJ 1992) – 172 paíes, Declaração, agenda 21, Convenção do clima e biodiversidade

* Kyoto (Cop 3 – Japão 1997) – Aquecimento global, efeito estufa, CFC

* Rio + 10 (África do Sul – 2002) – Discutir as metas da ECO92. O Brasil é importante por relações com a 

Energia renovável.

* Rio + 20 (RJ – 2012) – 193 países, O futuro que queremos. 

* Marraquexe (Marrocos) - (COP22) foi realizada para dar ênfase ao Acordo de Paris 

* Acordo de Paris ( Cop 21 – 2015) – 194 países (EUA não faz mais parte-2° maior emissor de poluentes). 

Saiu em 01 de junho de 2017.

- Aumentar o limite da temperatura global e fortalecer a defesa dos impactos de mudanças climáticas

- Começou a partir de 04/11/2016 (96 países ratificaram)

- Cada país estabelece sua meta de acordo com o cenário mundial – INDCs (2018)

- Ajuda de US$ 100 bilhões por ano (a partir de 2020 ) para os subdesenvolvidos.





- As famílias eram famílias rurais
- O afastamento do campo torna as famílias urbanas
• Família urbana e o custo para criar filhos
• Mulheres no mercado de trabalho
• Casamento deixam de ser precoce 
• Conquista do direito e de suas regalias
- Teorias antinatalistas –
• Malthusiana
• Neomalthusiana
• Reformista
• Ecomalthusiana
- O Brasil terá mais de 60 milhões de velhos daqui a 30 anos
- Um planeta grisalho...
- O que será melhor:
• Brasil jovem?
• Brasil velho? 





“ Aprovado Bebê, Eu Certamente Estarei!!!”





1. Fundamentos das modalidades: - Voleibol;
- Handebol;
- Basquete;
- Futsal;
- Futebol de campo.

2. Padrões corporais e corpolatria: (Culto ao corpo);
3. Aptidão física e Ginástica Laboral;
4. Lutas;
5. Atividades físicas, artes e identidade brasileira;
6. Etapas de execução da atividade física.





Assunto: Temas: ENEM-Biologia

Biotecnologia
Programa de Saúde
Ecologia
Evolução
Fisiologia
Biomas



Paródia: Mosquito Terrorista.

Esse mosquito é terrorista

É especialista passa Febre Amarela 

Não bastava Dengue e Zika

Náuseas, dor no corpo, febre que situação,

Perda de apetite, vômito e intoxicação

Eeeeuuuuu naoooooo queeeeroooo NÃO!

Procura o posto de vacinação

Fica atento não vacila não!

Passa o repelente e faz uma oração

Não perde tempo faz a prevenção.



Luiz Phillipe Simões

@LuizPhillipeSimões







Grandezas Proporcionais: Regra de Três, Escala e Noções de Lógica Matemática.

Enem 2011 Questão 146 

Sabe-se que a distância real, em linha reta, de uma cidade A, localizada no estado de São Paulo, a
uma cidade B, localizada no estado de Alagoas, é igual a 2 000 km. Um estudante, ao analisar um
mapa, verificou com sua régua que a distância entre essas duas cidades, A e B, era 8 cm.

Os dados nos indicam que o mapa observado pelo estudante está na escala de:
•1 : 250. 
•1 : 2 500. 
•1 : 25 000. 
•1 : 250 000. 
•1 : 25 000 000.



Enem 2009 Questão 162 

Uma escola lançou uma campanha para seus alunos arrecadarem, durante 30 dias, alimentos não
perecíveis para doar a uma comunidade carente da região. Vinte alunos aceitaram a tarefa e nos
primeiros 10 dias trabalharam 3 horas diárias, arrecadando 12 kg de alimentos por dia. Animados
com os resultados, 30 novos alunos somaram-se ao grupo, e passaram a trabalhar 4 horas por dia
nos dias seguintes até o término da campanha.
Admitindo-se que o ritmo de coleta tenha se mantido constante, a quantidade de alimentos
arrecadados ao final do prazo estipulado seria de:
920 kg. 
800 kg.
720 kg.
600 kg.
570 kg.



IFMT 2017 Questão 34

Um determinado atleta precisou perder peso para participar dos Jogos Olímpicos, realizados no
Rio de Janeiro em 2016. Considerando a tabela de calorias dos alimentos abaixo, analise as
afirmativas:

https://d3nrbuzrdlzz76.cloudfront.net/sis_questoes/posts/135211_pre.jpg?1493841657


I. Ao beber 960 ml de suco de acerola natural, o atleta ingeriu menos calorias que se
tivesse tomado 240 ml de suco de maçã natural.
II. Ao beber 960 ml de suco de acerola natural, o atleta ingeriu mais calorias que se tivesse
tomado 240 ml de suco de maçã natural.
III. Ao tomar 500 ml de água de coco, o atleta ingeriu aproximadamente 129 calorias.
IV. Ao beber 4 copos de suco de tomate natural, o atleta ingeriu menos calorias que se
tivesse tomado 1 copo de suco manga natural.

Estão corretas:
a) I, II e III, apenas.
b) II, III e IV, apenas.
c) I, III e IV, apenas.
d) I, II e IV, apenas.
e) I, II, III e IV.



Paródia – Música NX Zero

Dizer, o que eu posso dizer
Se estou cantando agora para você acertar no ENEM
Se a regra é inversa
É constante o produto das grandezas
Mas se for direta 
A divisão que vai ser 
Vai ser constante
Só quero que saiba

Entre razões proporções a saída
É fazer meios extremos
Faço cruzando mas se for inversa Refrão
Em linha reta, vou multiplicar
Vou multiplicar, vou multiplicar





1. Filosofia moral de Sócrates e a questão ética; 
2. Filosofia: Aristóteles; 
3. Filosofia Antiga: Platão;
4. Filosofia Moderna: Descartes; 
5. Mudança de Paradigma: Maquiavel; 
6. Filosofia Política. 





As provas são baseadas em interpretação textual; assim há: 

1. Incidência de textos jornalísticos;
2. Uso de poemas, músicas;
3. Análise de propagandas;
4. Interpretação de tirinhas.



1º Dica - Atualize-se

2º Dica - Entenda o tipo de Texto Utilizado
Para cada tipo de texto é necessário uma atenção diferente para a interpretação.

3º Dica - Tenha Cuidado com os False Friends (Falsos Amigos)
Argument – Discussão    Argumentar – to argue
College – Faculdade        Colégio - school
Procure – Conseguir        Procure/Procurar – look/search
Realize – Perceber           Realize/Realizar - perform/accomplish
Resume – Reiniciar          Resumo/Resumir - summary/sum up



Texto 1 – Charge/Tirinhas
A charge é geralmente dividida em quadrinhos, apresentam personagens, textos em balões e
também contam com um humor crítico.
Observe se os personagens estão rindo, tristes, com raiva, pensando ou falando.

Texto 2 – Noticiários/Propagandas
É importante compreender as primeiras frases nesses tipos de texto.
O título e o subtítulo, geralmente apresentam um tom mais forte em negrito, e também são
escritas com uma fonte maior.

Texto 3 – Músicas/Poemas
É importante levar em consideração quem é o compositor da canção/ poema, qual a época em
que o texto foi escrito e qual o estilo do mesmo.



Técnicas para tradução e interpretação

Scanning

O scanning não se preocupa em ler frases inteiras. Assim, os olhos devem realizar um
movimento de cima para baixo e de um canto a outro procurando os chamados organizadores
de texto, que são números, dados estatísticos, por exemplo.

Skimming

É especialmente utilizado quando o texto é muito grande. A velocidade empregada com o
procedimento é três a quatro vezes maiores que a leitura comum.
Muitas pessoas leem somente a primeira frase de cada parágrafo. Outras, depois disso, leem o
primeiro e o último parágrafo inteiro. Dessa forma, é possível ter uma noção da problemática
do artigo e a sua conclusão. A técnica é empregada com perguntas do tipo: o que o autor
pensa do problema X? Por que a situação Y ocorre?







• Vanguardas Europeias - Indicar um texto e perguntar se as ideias e estética do mesmo
correspondem ao Cubismo, Expressionismo, Dadaísmo...

• Movimentos literários – Relacionar com seus equivalentes.

• Modernismo - Identificar as características específicas de alguns autores; (Pablo Picasso,
Anita Malfatti, Tarsila do Amaral e Cândido Portinari)



• Variação linguística – Norma padrão;

• Gêneros textuais;

• Funções da linguagem;

• Figuras de linguagem;

• Novo acordo ortográfico;

• Classe das palavras;

• Sintaxe – termos essenciais e termos acessórios da oração, oração subordinada, 
concordância e regência verbal e nominal;

• Gêneros digitais;

• Textos verbais e não verbais.



• Estratégias de leitura - Interpretação de texto

• 1º Leitura Global do Texto

 Identificar o tema central



2º Análise da estrutura textual

Qual o gênero?

Notícia? Crônica? Gráfico? Comentário?

Auxilia na recordação do que foi lido.



3º Selecionar as informações mais relevantes



4º Identificar a intensão do texto (implícitas e explícitas)





Orações subordinadas substantivas - paródia

Fico assim sem você – Bochecha

As subordinas são um pouco chatas

Mas temos que aprender

Elas são divididas em seis tipos e ainda

Tem conjunções “Que” e “Se” 



https://www.youtube.com/watch?v=eeViEmc1usY

A OBJETIVA INDIRETA 

Vem regida por preposição

A OBJETIVA DIRETA 

Sem preposição

O verbo da O.P. é de ação



A SUBJETIVA tem função de sujeito

E O.P. não tem sujeito não

A PREDICATIVA igual predicativo

Do sujeito é da oração;



E o verbo é de ligação

Ser, estar, permanecer, ficar

E a APOSITIVA 

Funciona como aposto 

E separada por pontuação



Temos ainda uma COMPLETIVA

NOMINAL para nos indicar

Auxílio do substantivo

Ou do adjetivo

Lhe ajudando para não errar.


