
                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

Estamos vivendo um momento de isolamento social, só podemos sair de 

nossas casas em caso de extrema necessidade.  E você estudante do ensino 

médio que se prepara para ENEM, como estudar se nossas aulas estão 

suspensas em função da pandemia do COVID-19?   

 

Pensando nisso, preparamos algumas orientações baseadas nos conteúdos 

do ENEM para que vocês possam estudar em casa!!!!!!    Gostaram?! 

 

 

 

 



Primeiro passo é você preparar um cronograma de estudo. Como? Faça seu 

horário de estudo parecido com aquele que temos na escola, separando a 

disciplinas por dia. Português, Arte, História, Geografia... 

 

EXEMPLO: 

 
 

LEMBRE-SE: este calendário é só um exemplo, você tem que fazer o seu de 

acordo com sua realidade! 

 

Dica 1: baixe o aplicativo “Aprovado”, com ele você vai poder gerenciar seus 

estudos e manter sua rotina em ordem.  

Dica 2: para cada conteúdo estudado faça um resumo do que você entendeu e 

guarde para revisão semanal.  

 

Não vale dizer que não tem tempo, hem? Organize seu tempo, seja pela 

manhã, tarde ou noite, dedique um tempo para seu estudo!  

 

A seguir nós vamos mostrar os conteúdos mais cobrados no ENEM 

acompanhado dos canais do Youtube e sites diversos que você irá encontrar 

materiais disponíveis. 

 

Bons estudos, galera!    

 

 



Linguagens 
 

 
 
Educação Física e Artes 

 Padrões corporais e corpolatria; 

 Aspectos gerais da atividade física; 

 Funções sociais da atividade física; 

 Atividades físicas, artes e identidade brasileiras; 

 Aptidão física e ginastica laboral; 

 Artes marciais;                    

 Cubismo; 

 Obras artísticas; 

 Renascimento; 

 Movimentos artísticos e culturais. 
 
 

Matemática                                               
 Porcentagem; 

 Análise combinatória  

 Razões e proporções;  

 Leitura e interpretação de gráficos; 

 Medidas para dados simples;                                                        
 Prismas; 

 Regra de três; 

 Geometria; 

https://www.stoodi.com.br/blog/2017/05/31/porcentagem-o-que-e-e-como-calcular/
https://www.stoodi.com.br/guias/dicas/formulas-da-geometria-espacial/


 Aritmética; 

 Funções; 

 Probabilidade. 

 

Ciências da Natureza 

 
 

Ciências Humanas  

 
 



 

   Os conteúdos expostos são baseados em pesquisas dos 
exames anteriores... Ao retorno das aulas, os professores os 
orientarão em relação a esses e aos outros conteúdos. :)  
 
Agora vamos para os sites que vocês encontraram aulas disponíveis. 
 
 

Você encontra TODAS as disciplinas para estudar: 
 
Aula livre: https://www.youtube.com/channel/UC4zG6UeNUn-HM6UEFFkiESA 

Aulas:- https://www.youtube.com/channel/UChy2vDADNGfZ9r1G8l1FTYA 

ProEnem:  https://www.youtube.com/channel/UCzCutgYFZpBdElMw3krjG0A 

Projeto Medicina: https://projetomedicina.com.br/ 

Mande bem no Enem: http://www.mandebemnoenem.com/ 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UC4zG6UeNUn-HM6UEFFkiESA
https://www.youtube.com/channel/UChy2vDADNGfZ9r1G8l1FTYA
https://www.youtube.com/channel/UCzCutgYFZpBdElMw3krjG0A
https://projetomedicina.com.br/
http://www.mandebemnoenem.com/


Estudo por disciplinas Isoladas: 

Física interativa: https://www.fisicainterativa.com/ 

QuiFácil: https://www.quifacil.com.br/ 

Biologia Total: https://www.biologiatotal.com.br/ 

Nerckei: https://www.youtube.com/user/nerckie/videos 

Se Liga Nessa História: https://www.youtube.com/user/seliganessahistoria1/videos 

Nerdologia: https://www.youtube.com/channel/UClu474HMt895mVxZdlIHXEA 

Planeta Biologia: https://planetabiologia.com/ 

 

Para exercitar o que aprendeu: 

Banco de provas do ENEM: http://portal.inep.gov.br/provas-e-gabaritos 

 

Esses são alguns exemplos, saiba que a internet é rica em fornecer bons materiais de 

estudo, aproveite-a da melhor maneira possível. 

 

Preparamos esse material com carinho para que vocês avancem em seus conhecimentos, 

mesmo sem nossa presença física!  

 

Qualquer dúvida entre em contato conosco pelos endereços: 

 

 
copae.patos@ifpb.edu.br 

(coordenação pedagógica e Apoio ao estudante) 

jorio.corte@ifpb.edu.br 

(coordenador e assistente social) 

francisca.aquino@ifpb.edu.br 

(Téc. em Assuntos Educacionais) 

angela.leite@ifpb.edu.br 

(Pedagoga) 
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