


Você está se preparando para o Exame Nacional do Ensino Médio 
(Enem)? Então esse e-book foi feito para você!

Produzimos um guia completo sobre o próximo exame a ser 
realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira (Inep), com informações sobre as 
provas, a Teoria de Resposta ao Item (TRI), as competências 
avaliadas na redação e o Sistema de Seleção Unificada (SiSU), 
além das principais mudanças da próxima edição.

Você também terá acesso ao calendário completo do Enem 
2021, a informações sobre os conteúdos mais cobrados e as 
tendências para a próxima edição, com questões comentadas 
pelos professores do Curso Etapa.

Para fechar, compartilhamos dicas de ex-alunos aprovados no 
SiSU. Confira agora o nosso e-book sobre o Enem 2021!

Olá,

vestibulando!
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O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é composto por quatro provas objeti-
vas – são 180 testes, com cinco alternativas cada – e uma redação, aplicadas em 
dois finais de semana seguidos – sempre aos domingos. O Enem 2021 será realiza-
do nos dias 21 e 28 de novembro.

45 testes de Ciências Humanas e suas tecnologias – Filosofia, Geografia, Histó-
ria e Sociologia;

45 questões objetivas de Linguagens, Códigos e suas tecnologias – Artes, Edu-
cação Física, língua estrangeira (Espanhol ou Inglês), Língua Portuguesa, Litera-
tura e Tecnologias da Informação e Comunicação;

e, ainda, redigir um texto dissertativo-argumentativo.

No primeiro dia, os candidatos terão 5 horas e 30 minutos para responder:

45 testes de Ciências da Natureza e suas tecnologias – Biologia, Física e Química;

45 questões de múltipla escolha de Matemática e suas tecnologias.

No segundo dia, os participantes terão 5 horas para resolver:



As provas objetivas do Enem são corrigidas com base na Teoria de Resposta ao Item 
(TRI) – cálculo estatístico que considera a coerência dos acertos dos candidatos 
diante do conjunto de questões que compõe cada exame em uma nova edição.

Desse modo, dois participantes que acertaram o mesmo número de testes podem 
ter notas diferentes, uma vez que essa metodologia considera o grau de dificulda-
de de cada questão e, ainda, uma escala de proficiência para cada área do conhe-
cimento.

Quer saber mais? O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira (Inep) elaborou uma cartilha para explicar detalhadamente como funciona 
esse cálculo. Clique aqui para conferir o documento!

Teoria de Resposta ao Item (TRI)

05

Competências avaliadas na Redação
Os textos dissertativos-argumentativos redigidos pelos candidatos são avaliados a 
partir de cinco critérios, cada um valendo de 0 a 200 pontos:

1) Demonstrar o domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa, o 
que inclui as regras ortográficas e gramaticais, a escolha vocabular e de registro, e, 
ainda, as convenções da escrita estabelecidas pelo Acordo Ortográfico.

2) Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas do 
conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto 
dissertativo-argumentativo, assumindo claramente um ponto de vista com uma 
argumentação consistente, um repertório sociocultural relevante e com base em uma 
tese que esteja alinhada à proposta temática.

3) Selecionar, relacionar, organizar e interpretar opiniões, informações, fatos, 
dados e argumentos em defesa de um ponto de vista, apresentando argumentos 
que justifiquem a posição defendida com coerência, consistência, indícios de autoria, 
inteligibilidade e organização.

4) Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a 
construção  da argumentação, produzindo uma redação bem articulada e estrutura-
da, por meio de recursos coesivos e de uma sequenciação coerente para estabelecer 
relações semânticas e inter-relações entre as orações, as frases e os parágrafos.

5) Elaborar uma proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando 
os Direitos Humanos, o que inclui a elaboração de uma sugestão que considere a 
ação, o agente a executá-la, o modo de execução, a finalidade e o detalhamento de, 
pelo menos, um desses itens, mantendo um posicionamento crítico e que esteja de 
acordo com o tema proposto, a tese defendida e os argumentos expostos.

https://download.inep.gov.br/publicacoes/institucionais/avaliacoes_e_exames_da_educacao_basica/entenda_a_sua_nota_do_enem_guia_do_participante.pdf
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Desse modo, a nota dos candidatos nessa prova é uma média aritmética da 
pontuação atribuída por dois examinadores, que pode variar de 0 a 1.000 
pontos. Se houver discrepância de mais de 80 pontos no somatório de qual-
quer competência ou de 100 pontos na nota final, a redação será analisada por 
um terceiro avaliador, sendo que o resultado final será a média aritmética das 
duas pontuações mais próximas. Caso a diferença permaneça, o texto será ana-
lisado por uma banca examinadora, composta por outros três avaliadores, que 
atribuirão a nota final.

Será atribuída nota zero à redação que:

1) Fugir totalmente ao tema;
2) Estiver com a folha de redação em branco, mesmo que haja texto escrito na folha de rascunho;
3) Não obedecer à estrutura e às características do texto dissertativo-argumentativo;
4) Ter até sete linhas manuscritas ou até dez linhas em braile;
5) Contar com uma parte deliberadamente desconectada do tema;
6) Apresentar uma cópia integral de trechos dos textos motivadores da proposta de redação ou do 
caderno de questões;
7) Possuir impropérios, desenhos e outras formas propositais de anulação, como números ou sinais 
fora do texto;
8) Conter assinatura, rubrica, nome ou sobrenome fora do local devidamente designado para apre-
sentação do candidato;
9) For redigida predominante ou integralmente em língua estrangeira;
10) Estiver ilegível.
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Inscrição

Distribuição das vagas

O Sistema de Seleção Unificada (SiSU) foi desenvolvido pelo Ministério da Edu-
cação (MEC) com o propósito de centralizar os vestibulares de dezenas de 
instituições públicas de ensino superior do Brasil. Para participar da primeira 
ou da segunda edição desse processo seletivo, os candidatos devem prestar o 
Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) no ano anterior.

Primeiramente, os estudantes precisam se inscrever no site do SiSU, por meio 
de uma conta gov.br. Em seguida, eles devem escolher duas opções de curso
e confirmar a inscrição. Vale destacar que os candidatos podem alterar as gra-
duações selecionadas durante todo o período de inscrição.

As vagas são distribuídas de acordo com a Lei de Cotas (Lei 12.711/2012), que 
determina a reserva de 50% das matrículas de cada curso de graduação dos 
institutos e das universidades federais de ensino superior do Brasil para estu-
dantes que fizeram integralmente o Ensino Médio em escolas públicas brasilei-
ras ou, ainda, a Educação para Jovens e Adultos (EJA).

Algumas instituições de ensino superior também adotam políticas de ações 
afirmativas, reservando vagas e adotando bônus nas notas de candidatos 
autodeclarados pretos, pardos ou indígenas.

Atenção: Os candidatos não conseguirão se inscrever caso sejam treineiros ou tenham zerado a 
redação do Enem.

A relação de cursos oferecidos e de instituições de ensino superior participantes 
no site do SiSU pode ser pesquisada antes e durante o período de inscrição.Dica



Cálculo das notas
Para computar as notas dos candidatos, o SiSU recupera as pontuações obtidas 
nas cinco provas do Enem. Em seguida, a plataforma calcula uma média aritmé-
tica ponderada, com base nos critérios determinados pelas instituições de ensino 
superior selecionadas, como um peso diferente para cada um dos exames.

Além disso, os institutos e as universidades podem exigir que os estudantes 
tenham uma média mínima ou uma nota mínima em uma das provas para con-
correrem às vagas de determinados cursos. 

Classificação
Os estudantes são selecionados em ordem descrente de nota. Atualmente, o 
SiSU conta com chamada única e uma lista de espera. Aqueles que forem apro-
vados na primeira ou na segunda opção, independentemente da ordem dos 
cursos ou de efetuarem a matrícula, não poderão participar da lista de espera.

Já os candidatos que não forem aprovados na chamada única em nenhuma das 
duas opções poderão manifestar interesse em apenas um desses cursos. Nesse 
caso, eles devem acompanhar as chamadas da lista de espera junto ao instituto 
ou à universidade da opção escolhida.

Notas de corte
Diariamente, durante o período de inscrição, o SiSU divulga a nota de corte de 
cada graduação, com base no número de vagas destinado a cada modalidade de 
inscrição e, ainda, na concorrência. Essa pontuação é uma referência que pode 
ajudar os candidatos a avaliarem as chances de serem convocados em determina-
do curso e, caso julguem necessário, selecionarem outras opções.
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CALENDÁRIO
RÁPIDO

2021

JUNHO AGO SET OUT

Inscrição

30/6

NOVEMBROJUN

Provas de Ciências Humanas 
e suas Tecnologias; de Linguagens,
Códigos e suas Tecnologias
e de Redação.

21/11

Provas de Ciências Biológicas
e suas Tecnologias e de
Matemática e suas Tecnologias

28/11

14/7

30/6
Pagamento da
taxa de inscrição

19/7

Confira o calendário 
completo na próxima página!
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CALENDÁRIO
ENEM 2021

10

A solicitação pôde ser realizada na Página do Participante do Enem.

17 - 28/5/2021 Apresentação de justificativa de ausência no Enem 2020 e pedido
de isenção da taxa de inscrição no Enem 2021

A solicitação pôde ser realizada na Página do Participante do Enem.

14 - 18/6/2021 Solicitação de recurso do resultado da apresentação de
justificativa de ausência no Enem 2020 e do pedido de isenção da taxa de
inscrição no Enem 2021

A solicitação pôde ser realizada na Página do Participante do Enem.
30/6 - 14/7/2021 Solicitação de atendimento especializado

O resultado pode ser consultado na Página do Participante do Enem.
23/7/2021 Resultado da solicitação de atendimento especializado

O resultado pode ser consultado na Página do Participante do Enem.

9/6/2021 Resultado da apresentação de justificativa de ausência no Enem 2020
e do pedido de isenção da taxa de inscrição no Enem 2021

O resultado pode ser consultado na Página do Participante do Enem.

25/6/2021 Resultado da solicitação de recurso do resultado da apresentação de
justificativa de ausência no Enem 2020 e do pedido de isenção da taxa de inscrição
no Enem 2021

A solicitação pôde ser realizada na Página do Participante do Enem.
19 - 23/7/2021 Solicitação de tratamento pelo nome social

Os candidatos puderam se inscrever no site do Enem.
30/6 - 14/7/2021 Inscrição regular

Após finalizar a inscrição, os candidatos precisaram efetuar o pagamento do boleto bancário
gerado pelo site do Enem. O valor da taxa de inscrição foi de R$ 85,00.

30/6 - 19/7/2021 Pagamento da taxa de inscrição

A solicitação pôde ser realizada na Página do Participante do Enem.

26 - 30/7/2021 Solicitação de recurso do resultado referente ao atendimento
especializado



CALENDÁRIO
ENEM 2021

O resultado pode ser consultado na Página do Participante do Enem.
30/7/2021 Resultado da solicitação de tratamento pelo nome social

O resultado pode ser consultado na Página do Participante do Enem.

4/8/2021 Resultado da solicitação de recurso do resultado referente ao
atendimento especializado

Os candidatos puderam se inscrever no site do Enem.

14 - 26/9/2021 Inscrição para os candidatos que tiveram o pedido de isenção da
taxa de inscrição negada devido à ausência no Enem 2020

A solicitação pôde ser realizada na Página do Participante do Enem.

2 - 6/8/2021 Solicitação de recurso do resultado referente ao tratamento pelo
nome social

O resultado pode ser consultado na Página do Participante do Enem.

11/8/2021 Resultado da solicitação de recurso do resultado referente ao
tratamento pelo nome social

A solicitação pôde ser realizada na Página do Participante do Enem.

14 - 26/9/2021 Solicitação de tratamento pelo nome social para os candidatos
que tiveram o pedido de isenção da taxa de inscrição negada devido à ausência
no Enem 2020

A solicitação pôde ser realizada na Página do Participante do Enem.

14 - 26/9/2021 Solicitação de atendimento especializado para os candidatos que
tiveram o pedido de isenção da taxa de inscrição negada devido à ausência no
Enem 2020
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O resultado pode ser consultado na Página do Participante do Enem.

4/10/2021 Resultado da solicitação de atendimento especializado e de tratamento
pelo nome social para os candidatos que tiveram o pedido de isenção da taxa de
inscrição negada devido à ausência no Enem 2020



CALENDÁRIO
ENEM 2021
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A solicitação poderá ser realizada na Página do Participante do Enem.

5 - 9/10/2021 Solicitação de recurso do resultado referente ao atendimento
especializado e ao tratamento pelo nome social para os candidatos que tiveram o
pedido de isenção da taxa de inscrição negada devido à ausência no Enem 2020

O resultado poderá ser consultado na Página do Participante do Enem.

18/10/2021 Resultado da solicitação de recurso do resultado referente ao
atendimento especializado e ao tratamento pelo nome social para os candidatos
que tiveram o pedido de isenção da taxa de inscrição negada devido à ausência
no Enem 2020

A abertura e o fechamento dos portões dos locais ocorrerão, respectivamente, às 12h e às 13h.
As provas serão aplicadas de 13h30 às 19h.

21/11/2021 Aplicação das provas de Ciências Humanas e suas Tecnologias; de
Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e de Redação

A abertura e o fechamento dos portões dos locais ocorrerão, respectivamente, às 12h e às 13h.
As provas serão aplicadas de 13h30 às 18h30.

28/11/2021 Aplicação das provas de Ciências Biológicas e suas Tecnologias e de
Matemática e suas Tecnologias

A abertura e o fechamento dos portões dos locais ocorrerão, respectivamente, às 12h e às 13h.
As provas serão aplicadas de 13h30 às 19h.

9/1/2022 Aplicação das provas de Ciências Humanas e suas Tecnologias; de
Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e de Redação para os candidatos que
tiveram o pedido de isenção da taxa de inscrição negada devido à ausência
no Enem 2020

A abertura e o fechamento dos portões dos locais ocorrerão, respectivamente, às 12h e às 13h.
As provas serão aplicadas de 13h30 às 18h30.

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) ainda não
definiu as datas de divulgação dos locais de prova e dos resultados individuais, assim como

o Ministério da Educação (MEC) não divulgou o calendário do Sistema de Seleção Unificada (SiSU).

16/1/2022 Aplicação das provas de Ciências Biológicas e suas Tecnologias e de
Matemática e suas Tecnologias para os candidatos que tiveram o pedido de
isenção da taxa de inscrição negada devido à ausência no Enem 2020
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Conteúdos
mais cobrados

No Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), os candidatos precisam demonstrar 
o domínio dos eixos cognitivos comuns a todas as disciplinas e das competências 
que fazem parte da matriz de referência de cada área do conhecimento. Em geral, 
os estudantes devem comprovar conhecimento quanto à norma culta da Língua 
Portuguesa, às linguagens artísticas, científicas e matemática e, ainda, a um 
idioma estrangeiro – espanhol ou inglês.

Os participantes também precisam compreender fenômenos artísticos, geográfi-
cos, históricos, naturais e tecnológicos; enfrentar situações-problema; construir 
argumentações consistentes; e elaborar uma proposta de intervenção real, que 
respeite a diversidade sociocultural e os valores humanos.

Além das diferentes competências necessárias para se sair bem no exame aplicado 
pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), 
é fundamental saber quais são os assuntos mais requisitados em cada matéria. 
Pensando nisso, os professores do Curso Etapa, em conjunto com o departamen-
to de Tecnologia Educacional, avaliaram quais foram os temas que apareceram nas 
últimas edições do Enem. Confira a seguir!

13

Atenção: No caso do Enem 2020, a análise quantitativa levou em conta tanto a edição impressa 
quanto a versão digital. Vale destacar ainda que essa avaliação desconsiderou as questões que 
foram anuladas pela banca examinadora ou não atenderam ao rigor pedagógico do Curso Etapa.
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Biologia
“Os candidatos devem ficar atentos aos assuntos da atualidade e fazer simu-
lados para controlar melhor o tempo de resolução das provas. Além disso, é 
importante ler os enunciados com muita atenção, uma vez que eles trazem 
informações valiosas para identificar a resposta certa. Os estudantes também 
podem grifar os conceitos biológicos que aparecerem nos materiais de apoio. 
Assim, eles poderão retomá-los facilmente quando estiverem avaliando as 
alternativas, sem a necessidade de reler todo o texto”, afirma Daniel Berto, 
coordenador de Biologia do Curso Etapa.
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Espanhol
Linguagens, Códigos e suas Tecnologias

“Dominar o vocabulário e as estruturas gramaticais básicas do espanhol, 
assim como a leitura de textos escritos originalmente nesse idioma, é funda-
mental para se sair bem no Enem. Os participantes devem ler reportagens de 
jornais e obras de autores famosos, como Gabriel García Márquez, Miguel de 
Cervantes e Quino. Conhecer os aspectos culturais e a questão dos refugia-
dos e da imigração na América Latina também tem grande importância, uma 
vez que esses temas são constantemente abordados nas provas”, indica Vivian 
Pires, coordenadora de Espanhol do Curso Etapa.

Número de questões por assunto:

Número de questões por disciplina:

2019 2020
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Filosofia
“Ler o enunciado e as alternativas antes dos textos de apoio poderá ajudar os 
candidatos a filtrar aquilo que realmente importa e, consequentemente, a 
economizar tempo e energia. Outra dica é não se desesperar ao encontrar 
palavras difíceis nos testes de Filosofia, pois, normalmente, o significado pode 
ser deduzido na própria questão. Dominar os conteúdos dessa disciplina ajuda 
bastante, mas o fator determinante para um bom desempenho nesse exame 
é a interpretação de texto”, explica Thomas Wisiak, coordenador de Filosofia, 
História e Sociologia do Curso Etapa.

Número de questões por assunto:

Número de questões por disciplina:

2019 2020

9 112019 2020
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Física
“Diferentemente de outros vestibulares, o Enem não conta com um padrão na 
prova de Física. Desse modo, a maneira como essa disciplina é cobrada costu-
ma variar bastante de um ano para o outro. Em contrapartida, é possível desta-
car que a Eletricidade, a Mecânica e a Ondulatória foram os assuntos em 
maior evidência nas últimas edições, com um equilíbrio entre as questões 
conceituais e aquelas que exigiam cálculos numéricos”, avalia Alexandre 
Lopes Moreno, coordenador de Física do Curso Etapa.

Número de questões por assunto:

Número de questões por disciplina:

2019 2020

14 282019 2020
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Geografia
“Os estudantes devem estar atentos às temáticas relevantes no mundo con-
temporâneo, como as questões relacionadas ao transporte, à oferta de água 
potável e à moradia; as mudanças climáticas, o desmatamento de vegetações 
nativas e os desafios que a sociedade e o poder público enfrentam com o cres-
cimento das cidades. Outra dica é elaborar resumos, para revisar os conceitos 
dessa disciplina, além de mapas cartográficos, que facilitam a compreensão 
da organização do espaço geográfico”, sugere Paulo Inácio, coordenador de 
Geografia do Colégio Etapa.

Número de questões por assunto:

Número de questões por disciplina:

2019 2020

14 362019 2020
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História
da África

História
Medieval

História
Moderna

História
“No caso das questões dessa disciplina, é fundamental que os participantes 
realizem uma leitura atenta dos materiais de apoio, a fim de identificar o 
contexto tratado em cada teste. Em seguida, eles devem ler o enunciado para 
verificar qual é o propósito da questão e, assim, conseguir articular correta-
mente as informações extraídas anteriormente com as alternativas. Para tanto, 
os candidatos devem dominar o vocabulário específico de cada parte do pro-
grama dessa matéria”, explica Thomas Wisiak, coordenador de Filosofia, Histó-
ria e Sociologia do Curso Etapa.

Número de questões por assunto:

Número de questões por disciplina:

2019 2020
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Inglês
“Para se sair bem no Enem 2021, os estudantes devem investir na leitura de 
textos escritos originalmente em inglês, especialmente os artigos, as letras 
de música, os poemas e os quadrinhos. Apesar dessa prova não contar com 
questões de gramática e de vocabulário, dominar esses tópicos poderá aju-
dá-los a não cair em ‘pegadinhas’. Por isso, vale a pena dedicar um tempo para 
estudar, especialmente, as estruturas mais difíceis da língua inglesa, como o 
passive voice e o reported speech”, afirma Bruno Cocchini, professor de 
Inglês do Curso Etapa.

Número de questões por assunto:

Número de questões por disciplina:
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Matemática
“A prova de Matemática do Enem costuma apresentar questões contextuali-
zadas, usar gráficos e tabelas para ilustrar os enunciados e explorar os con-
teúdos com uma maior amplitude e dificuldade variada. Logo, os participan-
tes devem treinar bastante, por meio de simulados e da resolução de exames 
anteriores. Conhecer os principais tópicos cobrados nessa prova, ficar atento 
aos fatos do momento e adotar estratégias para agilizar o tempo de resposta e 
para manter a concentração pelo período necessário também ajudará bastan-
te”, destaca Alexandre Borges, coordenador de Matemática do Curso Etapa.

Número de questões por assunto:

Número de questões por disciplina:
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Português
“Por ser um exame bastante extenso, o Enem pode se tornar cansativo para 
quem não está familiarizado com esse modelo de prova. Caso os candidatos 
estejam desatentos, eles poderão marcar a primeira alternativa que lhes pare-
cer correta. Logo, eles devem ter uma boa estratégia para resolver as ques-
tões e manter a concentração. Uma dica é ler os enunciados com muita 
atenção para identificar, com clareza, o que está sendo solicitado”, frisa Heric 
Palos, coordenador de Arte e Português do Curso Etapa.

Número de questões por assunto:

Número de questões por disciplina:
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Artes
Os conteúdos dessa disciplina, tal como os tópicos de Educação Física e de 
Tecnologias da Informação e Comunicação, são cobrados nas provas de Lin-
guagens, Códigos e suas Tecnologias do Enem. Segundo Heric Palos, coorde-
nador de Arte e Português do Curso Etapa, esse exame costuma centrar-se na 
Arte Brasileira Moderna, no Barroco e no Renascentismo e, ainda, nas van-
guardas europeias.

“No Enem 2020, a única questão com abordagem musical versava sobre uma 
experimentação, com a fusão do Barroco com o funk. Mas vale lembrar que a 
última edição foi uma exceção, pois exigiu um olhar mais atento às manifesta-
ções contemporâneas”, destaca Palos.

Número de questões por assunto:

Número de questões por disciplina:
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Química
“Nos últimos anos, o Enem tem se aproximado bastante do estilo de prova dos 
grandes vestibulares de São Paulo, apresentando um exame bastante con-
ceitual, com poucos cálculos e um predomínio de Físico-Química. No entan-
to, os tópicos de Química Geral dominaram a última edição, com menos gráfi-
cos e tabelas do que o usual e muitas questões tratando a temática ambien-
tal. Contudo, vale destacar que essa prova é bem distribuída. Logo, os estudan-
tes devem desenvolver uma boa formação no programa disciplinar”, explica 
Israel Almeida, coordenador de Química do Curso Etapa.

Número de questões por assunto:

Número de questões por disciplina:
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Sociologia
“Conhecer as principais discussões dessa disciplina e acompanhar o debate 
sobre as transformações tecnológicas, sociais, políticas e econômicas são 
iniciativas fundamentais para se sair bem no Enem. Além disso, os participan-
tes devem se ater ao texto de apoio, sem grandes extrapolações ou super 
interpretações, uma vez que esses materiais contam com apenas um frag-
mento específico relacionado à resposta”, aponta Thomas Wisiak, coordena-
dor de Filosofia, História e Sociologia do Curso Etapa.

Número de questões por assunto:

Número de questões por disciplina:
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Redação
“Um dos grandes diferenciais da Redação do Enem é a natureza dos 
temas. Essa prova apresenta uma situação-problema, normalmente, 
com cunho social e abrangência nacional. Não se trata, portanto, de 
concordar ou de discordar. É preciso aceitar que se está diante de uma 
situação cuja solução interessa a toda a coletividade. Nesse sentido, os 
candidatos devem elaborar um texto que constate e discuta a gravidade 
do problema e, posteriormente, apresentar uma proposta de interven-
ção que respeite os Direitos Humanos”, afirma Wellington Borges, coor-
denador de Redação do Curso Etapa.

“Tal proposta de intervenção deve apresentar quatro elementos: a ação
(o quê?), o agente (quem?), o meio ou o instrumento (como?) e a finali-
dade (para quê?). Além disso, essa sugestão deve conter o detalhamento 
de, pelo menos, um desses itens. Nesse sentido, os estudantes podem 
abordar um exemplo concreto do que fazer ou de como fazer, explicar o 
porquê da escolha de um determinado agente ou apontar um possível 
desdobramento da ação sugerida”, completa Borges.
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Tendências
do vestibular

Confira a análise dos professores do Curso Etapa sobre as principais tendências 
para a próxima edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), a resolução 
comentada de questões de provas anteriores e uma proposta de exercício, por 
disciplina, com modelos e temáticas que tendem a aparecer este ano.

Dica: Resolva as questões por conta própria antes de verificar a resolução comenta-
da. Posteriormente, você pode comparar a resposta dos professores do Curso Etapa 
com a sua, visando identificar seus erros e acertos.
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Biologia

Tradicionalmente, o Enem aborda assuntos relacio-
nados à Ecologia, destacando os desequilíbrios eco-
lógicos gerados pelos impactos ambientais e suas 
possíveis minimizações. Para a próxima edição, as 
principais tendências temáticas são a poluição dos 
oceanos e a crise hídrica, além de conteúdos já con-
sagrados nesse exame, como os desmatamentos e 
as queimadas no Brasil. Os tópicos ligados à Biotec-
nologia, como a aplicação de organismos transgê-
nicos na agricultura e na indústria farmacêu-
tica, também devem ser destaque no 
Enem 2021.

Daniel Berto, coordenador de Biologia do 
Curso Etapa.

Confira a resolução comentada
de algumas questões a seguir:

Ciências da Natureza
e suas Tecnologias



QUESTÃO 95 DO CADERNO AZUL DA PROVA
DE CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS DO ENEM 2020
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QUESTÃO 115 DO CADERNO AZUL DA PROVA
DE CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS DO ENEM 2020



Resposta: Alternativa D. Os bovinos, selecionando apenas as gramíneas invasoras, contribuem com o 
controle biológico destas espécies exóticas.

Exercício modelo
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Espanhol

Para o Enem 2021, é importante estar por dentro das 
questões sociopolíticas dos países que têm o espa-
nhol como idioma oficial, especialmente o México, 
devido aos problemas migratórios com os Estados 
Unidos. Outro ponto de atenção envolve atualidades, 
como o aculturamento e a situação dos refugia-
dos.

Vivian Pires, coordenadora de Espanhol do 
Curso Etapa.

Confira a resolução comentada
de algumas questões a seguir:

32

Linguagens, Códigos
e suas Tecnologias



QUESTÃO 91 DO CADERNO AMARELO DA PROVA
DE LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS DO ENEM 2019
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QUESTÃO 94 DO CADERNO AMARELO DA PROVA
DE LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS DO ENEM 2020



Exercício modelo
Resposta: Alternativa C. “[...] el 'vos' era para referirse a una persona de más autoridad.” O pronome “vos” 
era usado em situações formais, enquanto “tú” e “vuestra merced” era utilizado para situações informais.
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Filosofia

O número de questões de Filosofia diminuiu 1/3 
entre as edições de 2019 e de 2020. Além disso, a pro-
porção de testes que apresentavam dois textos – 
geralmente, um conteúdo clássico da Filosofia e 
outro com uma visão crítica sobre algum aspecto 
do mundo contemporâneo – e exigiam um pensa-
mento intertextual passou de 1/3 para 1/6 entre 
essas edições. O Enem 2020 também contrariou 
certa característica histórica desse exame, uma vez 
que pouco abordou temas pulsantes do mundo 
atual.

Por isso, a tendência é que a próxima prova não apre-
sente temas contemporâneos ou correntes filosó-
ficas com foco em uma postura crítica. A grande 
aposta para o Enem 2021 envolve questões sobre a 
Filosofia Antiga, Medieval e Moderna, ancoradas 
em temas clássicos. Já a Filosofia Contemporâ-
nea tende a ser cobrada em testes mais 
genéricos.

Confira a resolução comentada
de algumas questões a seguir:

Ciências Humanas
e suas Tecnologias
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QUESTÃO 64 DO CADERNO AMARELO DA PROVA DE
CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS DO ENEM 2019
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QUESTÃO 62 DO CADERNO AMARELO DA PROVA DE
CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS DO ENEM 2020



Resposta: Alternativa D. Para quem soubesse que Leibniz, ao lado de Espinoza e Descartes, é um dos 
maiores nomes do racionalismo moderno, a questão sequer exigiria interpretação. Caso contrário, um 
conhecimento básico a respeito das diferenças entre o racionalismo e o empirismo modernos ajudaria 
a reconhecer, no texto, a defesa de que o essencial para o conhecimento são as ideias inatas, as quais o 
espírito humano seria naturalmente dotado, por mais que elas necessitem de um impulso fornecido 
pelos sentidos para poderem despertar.

Exercício modelo
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Física

Frequentemente, o Enem cobra testes sobre Ener-
gia e Potência, com destaque para a questão da 
geração de energia elétrica em diversos tipos de 
usina, além de fenômenos ondulatórios, como a 
ressonância, a refração, a interferência e a difração. 
Um fato interessante envolve o aumento da presen-
ça de tópicos sobre Eletricidade nos últimos cinco 
anos. Por último, vale destacar a Termologia, em 
especial a questão da calorimetria e da trans-
missão de calor.

Alexandre Lopes Moreno, coordenador 
de Física do Curso Etapa.

Confira a resolução comentada
de algumas questões a seguir:

Ciências da Natureza
e suas Tecnologias
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QUESTÃO 124 DO CADERNO AMARELO DA PROVA DE
CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS DO ENEM 2019
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QUESTÃO 93 DO CADERNO AZUL DA PROVA DE
CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS DO ENEM 2020



Exercício modelo

43

Resposta: Alternativa D. O raio (R) da circunferência do compartimento circular da nave é dado por: C = 
2.π.R  →  240 = 2x3xR  →  R = 40 m
A sensação de gravidade que os astronautas experimentam no compartimento circular da nave ocorre 
em função da aceleração centrípeta causada pelo movimento de rotação da mesma. Assim, da 
definição de aceleração centrípeta, o valor da velocidade angular (ω) é: 
acp = g 
acp = ω².R
g = ω².R  →  10 = ω².40  →    ω = 0,50 rad/s
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Geografia

Com relação às tendências temáticas da próxima 
edição do Enem, podemos destacar: contradições 
do processo de globalização, mudanças demo-
gráficas no Brasil, organização do espaço geográ-
fico, populações tradicionais brasileiras, proble-
mas ambientais e possíveis intervenções e, por 
último, urbanização. Além disso, é importante estar 
atento às pautas contemporâneas, como as discus-
sões sobre o clima no Acordo de Paris e a questão 
dos refugiados na Europa e nos Estados Unidos.

Paulo Inácio, coordenador de Geografia do 
Curso Etapa.

Confira a resolução comentada
de algumas questões a seguir:

Ciências Humanas
e suas Tecnologias
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QUESTÃO 54 DO CADERNO ROSA DA PROVA DE
CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS DO ENEM 2019
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QUESTÃO 82 DO CADERNO AMARELO DA PROVA DE
CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS DO ENEM 2019



Exercício modelo

Resposta: Alternativa B. As migrações pendulares ocorrem porque as áreas dotadas de centralidade 
(empregos, escolas, hospitais, espaços culturais) não oferecem moradias a preços acessíveis, levando as 
pessoas a residirem em lugares cada vez mais distantes, que, na maioria das vezes, não possuem oferta 
de transporte adequada para os fluxos das populações, nem tampouco de serviços públicos, exigindo 
assim novas políticas urbano metropolitanas.
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História

Nos últimos anos, o Enem privilegiou questões sobre 
o Brasil Colonial, o Brasil Republicano e a História 
Contemporânea, em contrapartida à menor pre-
sença de História da América. Por isso, eu indico que 
os estudantes resolvam a questão 60 do caderno 
rosa da prova de Ciências Humanas e suas Tecnolo-
gias do Enem 2019, que exigiu compreensão tex-
tual, articulação dos itens apresentados e atenção 
ao vocabulário, além da questão 46 do mesmo 
caderno e da mesma prova do Enem 2020, que 
trabalhou um assunto clássico da Revolução 
Industrial.

Thomas Wisiak, coordenador de Filosofia, 
História e Sociologia do Curso Etapa.

Confira, a seguir, a resolução
comentada das questões
mencionadas

Ciências Humanas
e suas Tecnologias
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QUESTÃO 60 DO CADERNO AMARELO DA PROVA DE
CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS DO ENEM 2019
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QUESTÃO 46 DO CADERNO AMARELO DA PROVA DE
CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS DO ENEM 2020



Exercício modelo

Resposta: Alternativa B. A inversão na representação da nação chinesa na ONU, em que o governo 
nacionalista instalado em Taiwan acabou dando lugar ao governo comunista instalado em Pequim 
(Beijing), deu-se em função da aproximação diplomática com os Estados Unidos no contexto do 
conflito sino-soviético, como forma de isolar e de enfraquecer a URSS.
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Inglês

Assim como ocorre em outros exames, o Enem prio-
riza a cobrança de temas ligados ao meio ambiente, 
como o aquecimento global e a questão dos resí-
duos plásticos, e de tópicos relacionados à Ciência e 
novas tecnologias, como a disseminação de fake 
news nas redes sociais e realidade virtual. Contudo, a 
última edição foi bastante pautada por temáticas 
sociais, como o machismo, a questão dos refugiados 
e o respeito às minorias. Vale destacar ainda que 
discussões sobre saúde mental estão em alta e 
podem aparecer este ano.

Bruno Cocchini, professor de Inglês do Curso 
Etapa.

Confira a resolução comentada
de algumas questões a seguir:

Linguagens, Códigos
e suas Tecnologias
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QUESTÃO 3 DO CADERNO AMARELO DA PROVA DE
LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS DO ENEM 2020
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QUESTÃO 5 DO CADERNO AMARELO DA PROVA DE
LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS DO ENEM 2020



Exercício modelo

Resposta: Alternativa B. O humor do cartum advém da ironia do fato de que, apesar de em seu discurso 
a cliente estar preocupada em não contribuir para o aquecimento global, ela dirige um veículo altamen-
te poluente e que será muito mais prejudicial ao meio ambiente do que a sacola plástica.
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Matemática

O Enem está cada vez mais parecido com a primeira 
fase das universidades estaduais paulistas, principal-
mente com relação ao grau de exigência das ques-
tões. No entanto, historicamente, esse exame é 
abrangente, com predomínio de assuntos clássicos 
de Matemática do Ensino Fundamental II e do 
Ensino Médio, como Análise Combinatória e Pro-
babilidade, Estatística, Funções Afim e Quadráti-
ca, Geometria Plana e Espacial, grandezas físicas 
e conversão de unidades, Porcentagens, proble-
mas de 1º e 2º grau e, por último, Razão e Propor-
ção.

Outros tópicos, como Exponenciais e Logaritmos, 
Geometria Analítica, Juros, Matrizes, Sequências e 
Proporções e, ainda, Trigonometria, também 
podem ser abordados, mas em menor escala. Por 
último, vale destacar que o uso de gráficos e de 
tabelas se mostra bastante presente nessa 
prova, independentemente do tema.

Alexandre Borges, coordenador de 
Matemática do Curso Etapa.

Confira a resolução comentada
de algumas questões a seguir:

Matemática e
suas Tecnologias
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QUESTÃO 139 DO CADERNO AZUL DA PROVA DE
MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS DO ENEM 2020



58

QUESTÃO 146 DO CADERNO AZUL DA PROVA DE
MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS DO ENEM 2020



Exercício modelo
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Português

Certamente, a próxima edição contará com uma 
variedade muito grande de gêneros textuais, 
como obras literárias, propagandas, textos verbais e 
não verbais e, ainda, tirinhas. A partir desses con-
teúdos, o Enem poderá cobrar conhecimentos de 
gramática, domínio de vocabulário e interpreta-
ção de textos. Por isso, os estudantes devem ficar 
atentos ao que for solicitado no enunciado, reali-
zando uma boa leitura.

Heric Palos, coordenador de Língua Por-
tuguesa e Literatura do Curso Etapa.

Confira a resolução comentada
de algumas questões a seguir:

Linguagens, Códigos
e suas Tecnologias
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QUESTÃO 10 DO CADERNO AMARELO DA PROVA DE
LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS DO ENEM 2020
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QUESTÃO 30 DO CADERNO AMARELO DA PROVA DE
LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS DO ENEM 2020



Exercício modelo

Resposta: Alternativa D. Segundo o texto: “A língua alemã é conhecida por ter palavras imensas e 
impronunciáveis, normalmente formadas pela junção de duas ou mais termos para descrever algo 
novo de maneira específica e expressar emoções complexas”. Assim, tem-se:
i) uma composição por justaposição: lock + down = lockdown (substantivo);
ii) hibridismo e derivação sufixal: lockdown (inglês) + (i)zar (sufixo em português) = “lockdown(i)zar” 
(verbo);
iii) a transformação do verbo em adjetivo, por meio da terminação de particípio: “lockdown(i)zado”.
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Química

Na última edição, os candidatos encontraram uma 
prova bem distribuída, com predomínio de questões 
de Química Ambiental e de Química Geral. Ade-
mais, o Enem 2020 contou com testes muito interes-
santes, como fracionamento de misturas, incluin-
do decantação, extração e flotação, além de compa-
rações entre fontes de energia – carros movidos a 
combustíveis ou a energia elétrica, por exemplo. Vale 
destacar ainda que a Físico-Química, apesar de não 
ter sido predominante no último ano, é uma ótima 
aposta para a próxima edição.

Israel Almeida, coordenador de Química do 
Curso Etapa.

Confira a resolução comentada
de algumas questões a seguir:

Ciências da Natureza
e suas Tecnologias
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QUESTÃO 120 DO CADERNO AZUL DA PROVA DE
CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS DO ENEM 2020
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QUESTÃO 122 DO CADERNO AZUL DA PROVA DE
CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS DO ENEM 2020



Exercício modelo

Resposta: Alternativa A. Os alimentos que apresentam valor proteico significativo são o Leite e a 
Clara de Ovo e resultarão em coloração violeta. Os demais alimentos não apresentam valor proteico 
significativo e manterão o Reagente de Biureto com a cor azul natural.
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Sociologia

O Enem tende a apresentar questões de Sociolo-
gia que abordam os Direitos Humanos, como a 
situação feminina, a Indústria Cultural e a rela-
ção entre o governo e a população, incluindo 
tópicos sobre ditaduras, funcionamento das 
democracias e aspectos do convívio social entre 
os povos.

Thomas Wisiak, coordenador de Filosofia, 
História e Sociologia do Curso Etapa.

Confira a resolução comentada
de algumas questões a seguir:

68

Ciências Humanas
e suas Tecnologias
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QUESTÃO 70 DO CADERNO AMARELO DA PROVA DE
CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS DO ENEM 2020
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QUESTÃO 72 DO CADERNO AMARELO DA PROVA DE
CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS DO ENEM 2020



Exercício modelo

Resposta: Alternativa D. Todas as democracias desenvolvem regras que visam diminuir o poder de quem 
detém algum tipo de autoridade, para que as relações se baseiem na igualdade jurídica e na autonomia 
de decisão dos indivíduos.
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Redação

Quer treinar para a prova redacional do Enem? 
Então confira três propostas temáticas que, 
segundo o coordenador de Redação do Curso 
Etapa, Wellington Borges, podem ser cobradas 
na próxima edição.

Confira as propostas a seguir:
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Gostou das dicas dos professores do Curso Etapa?
Em nosso site, você tem acesso à resolução comentada de

todas as questões das últimas edições do Enem.
Clique aqui para conferir agora mesmo!

73

https://www.etapa.com.br/home/apoio-ao-vestibulando/etapa-resolve/enem/21


O Enem é realizado em dois finais de semana consecutivos, 
sendo que os estudantes têm 5 horas e 30 minutos no primeiro 
domingo e 5 horas no domingo seguinte para resolver as provas. 

Por isso, eles precisam estar preparados fisicamente para per-
manecerem concentrados e focados durante todo o exame. 

Além disso, muitos candidatos têm dificuldade para determinar qual é 
a melhor hora para produzir a redação e, ainda, se devem seguir a ordem das 
questões ou intercalar as disciplinas de áreas do conhecimento diferentes.

Essa escolha vai depender do perfil de cada estudante, mas vale elaborar uma 
estratégia bem definida antes da prova. Para tanto, os participantes devem 
ter em mente que, devido à metodologia de correção dos testes utilizada pelo 
Enem, o que importa é ter o maior número possível de acertos coerentes – ou 
seja, não adianta acertar questões extremamente difíceis e errar aquelas que 
são mais fáceis.

Nesse sentido, uma dica é ficar atento aos comandos dos enunciados de 
Ciências Humanas e de Linguagens e começar pelas questões mais simples 
e rápidas de Ciências da Natureza e de Matemática, deixando para o final 
aquelas que exigem mais cálculos. Essa estratégia aumenta as chances de os 
estudantes conseguirem uma pontuação mais elevada.

Já no SiSU, os candidatos devem se atentar aos fatores determinantes para 
conseguirem uma vaga no curso e na instituição de ensino superior desejados, 
tais como as modalidades de ingresso – o que inclui a Lei de Cotas e políticas 
de ações afirmativas –, peso maior ou pontuação mínima em uma ou outra 
prova do Enem e a nota de corte – que a plataforma atualiza diariamente 
durante o período de inscrições para os participantes avaliarem as chances de 
serem convocados nas opções escolhidas.

Dicas gerais para o
Enem 2021

João Pitoscio Filho, coordenador pedagógico do Curso Etapa, compartilha dicas 
valiosas que podem ajudar os estudantes tanto no Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem) quanto no Sistema de Seleção Unificada (SiSU). Veja a seguir!
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Dedique um tempo de estudo diário maior às matérias 
que você tem mais dificuldade. Essa estratégia funcionou 
muito bem para mim, uma vez que a quantidade de acertos 
que obtive nos simulados foi aumentando com o tempo e, 
consequentemente, eu consegui ter o desempenho neces-
sário para a minha aprovação no SiSU. Reservar alguns mo-
mentos de descanso e confiar no seu potencial também é 
fundamental.
Guilherme Petek, ex-aluno do Curso Etapa que foi aprovado em Medici-
na na Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) por meio do SiSU.

O primeiro passo é se organizar. Para tanto, você deve ela-
borar um plano de estudos, priorizando as matérias que 
tem maior dificuldade. Os simulados podem te ajudar a 
entender em quais pontos precisa melhorar. Outra dica é 
escolher bons métodos de estudos. No meu caso, fazer 
listas de exercícios em grupos de estudo foi fundamental, 
mas é importante trabalhar com colegas que realmente 
querem estudar. Estratégias de autoexplicação também 
foram determinantes para eu entender se ainda tinha dúvi-
das sobre um conteúdo.

Cesar Feltrin, ex-aluno do Curso Etapa que foi aprovado em
Engenharia Mecânica na Universidade Federal de São Carlos (UFSCar)
por meio do SiSU.

Elaborar um cronograma de estudos e conhecer bem o 
Enem são pontos importantes para se sair bem na prova. 
Mas acredito que se preparar física e mentalmente tem 
uma relevância ainda maior, pois a ansiedade e o nervosismo 
causados pela pressão pré-vestibular, assim como o cansaço 
após horas de concentração, são fatores que podem atrapa-
lhar, e muito, o seu desempenho final.

Mayra Giancoli, ex-aluna do Curso Etapa que foi aprovada em
Arquitetura e Urbanismo na Universidade Federal do Rio de Janeiro
(UFRJ) por meio do SiSU.

Para completar, alguns ex-alunos do Curso Etapa aprovados no SiSU 
também compartilham algumas dicas que podem te ajudar a mandar 
bem no Enem. Confira!
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Acreditar nos seus sonhos
é acreditar em você!

Conheça mais sobre o Curso Etapa

https://www.etapa.com.br/home/



