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APLICAÇÃO DA PROVA DO ENEM 

DIAS 03 E 10 DE NOVEMBRO 

SEGUIR O HORÁRIO DE BRASÍLIA 

Abertura dos portões - 12h 

Fechamento dos portões - 13h 

Início das provas - 13h30min 

Término das provas 1º dia - 19h 

Término das provas 2º dia - 18h30min 



 

 DISCIPLINAS DO SIMULADO
 

 1º DIA: Português e Língua Estrangeira (15 questões cada), Literatura  

(13 questões), História da Arte (7 questões), Geografia, História, Filosofia 

e Sociologia (10 questões cada) + Redação. 

 2º DIA: Matemática, Física, Química e Biologia (15 questões cada).  

 

 

 

 

 

ASSUNTOS 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 

- Leitura e interpretação de textos 

diversos. 

 Implicações do Suporte, do Gênero 

e/ou do Enunciador na Compreensão 

do Texto. 

- Termos essenciais da oração: estudo do 

sujeito. 

 Tipos de sujeito e sua relação de 

concordância com o verbo da oração. 

- Os termos integrantes da oração. 

INGLÊS 
 

 

- Text comprehension 

- Estruturas de orações relativas a ações 

que terminaram em um tempo 

determinado (Simple Past) 

- Estruturas de orações relativas a ações 

em progresso em um determinado período 

do passado (Past Continuos). 

 

HISTÓRIA 

- Renascimento Comercial e Urbano 

- Crise Medieval 

MATEMÁTICA 
- Função quadrática: inclusão e análise de 
problemas do 2º grau 

- Função modular - 106 

- Módulo de um número 

- Equação modular 

- Gráfico de uma função modular 

- Inequações modulares 

- Revendo a potenciação 

- Potência com expoente natural 

- Potência com expoente inteiro 

negativo. 

- Potência com Expoente Racional 

- Propriedades da Potenciação 

- Potência com Expoente Racional 

- Notação científica

SIMULADO 

DATA HORÁRIO PESO 

14/08 07h20min às 12h30min 3,0 

17/08 07h20min às 12h30min 3,0 



 

FÍSICA 
 

- Movimento circular 
- Forças no movimento circular 
(resultantes tangencial e centrípeta) 

 
GEOGRAFIA 

 

 

- Conceito de tempo e clima 

- As camadas atmosféricas e as suas 

particularidades 

- Os elementos e os fatores climáticos  

- Como se faz a previsão do tempo 

meteorológico (as estações meteorológicas e 

seus instrumentos de medição) 

- Tipologia climática (mundial e do Brasil) 

- As grandes paisagens terrestres (Os biomas 

mundiais e brasileiros) 

- Os grandes problemas atmosféricos da 

atualidade (Ilhas de calor, SMOG, Chuva ácida, 

desertificação, Aquecimento Global. El Niño e 

La Niiña, Ciclones Tropicais e Tornador).                                              
 

REDAÇÃO 
 

- Texto dissertativo-argumentativo 

- Contra-argumentação 
- Proposta de intervenção 
 

BIOLOGIA 
 

- Divisão Celular 
 Mitose 

 Meiose 

HISTÓRIA DA ARTE 
- Grécia 

- Roma 

 

FILOSOFIA 

- Platão 

- Aristóteles 

 Política 

- Felicidade 

QUÍMICA 

- Hibridização 

- Geometria Molecular 

- Números Quânticos 
 

SOCIOLOGIA 
 

- Advento e difusão do conhecimento 
sociológico no Brasil 
- Gilberto Freyre 
- Caio Prado Júnior 
- Florestan Fernandes 
- Sérgio Buarque de Holanda 
- Darcy Ribeiro 
- Fernando Henrique Cardoso 

 

ESPANHOL 
 

- Interpretación de diversos géneros 
textuales 
- Usos de “y”, “ni”, “o” 
- Posesivos átonos y tónicos 
- Usos de muy y mucho 
- Numerales cardinales 
- Verbos irregulares em Presente de 
Indicativo 
 

LITERATURA 
  

- Neoclassicismo/ Arcadismo: 

contextualização histórica (o século das 

luzes), o Neoclassicismo português 

(Bocage) e o Arcadismo Brasileiro (a febre 

do ouro e os escritores árcades). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


