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Como estudar as tarefas da Sugestão de Organização 
A sua Sugestão de Organização está formatada considerando-se as opções indicadas por você 
do seu sentimento em relação às disciplinas. Desta forma, o seu estudo será mais agradável e 
mais organizado, bastando seguir a ordem sugerida abaixo. 
A meta de estudos possui “n” tarefas para serem cumpridas durante a semana de acordo com a 
sua disponibilidade horária de estudo semanal. Cada tarefa possui a duração aproximada de 
1h. 

 
Exemplo: 
SUGESTÃO DE ORGANIZAÇÃO 
Tarefas: 
1º Disciplina 1 
2º Disciplina 2 
3º Disciplina 3 
4º Disciplina 4 
5º Disciplina 1 
6º Disciplina 2 
7º Disciplina 5 

 
Vamos supor que sua disponibilidade de estudo semanal fosse a seguinte: 
2ªf – 1h 
3ªf – sem disponibilidade 
4ªf – 2h 
5ªf – 2h 
6ªf – sem disponibilidade 
sábado – sem disponibilidade 
domingo – 2h 

 
Você estudaria da seguinte forma: 
Tarefas: 
1º Disciplina 1 (estudo na 2ª feira) 
2º Disciplina 2 (estudo na 4ª feira) 
3º Disciplina 3 (estudo na 4ª feira) 
4º Disciplina 4 (estudo na 5ª feira) 
5º Disciplina 1 (estudo na 5ª feira) 
6º Disciplina 2 (estudo no domingo) 
7º Disciplina 5 (estudo no domingo) 

 
Atenção! Caso você não tenha o material indicado, não há qualquer prejuízo para seu estudo 
desde que siga os assuntos e tópicos expressamente citados e consulte seu consultor em caso 
de dúvida sobre o que estudar. O consultor dirá se o material que você pretende utilizar está 
adequado (mesmo não sendo o expresso na tarefa) e irá orientá-lo da mesma forma. A LS 
entende que o mercado de materiais didáticos para concursos é amplo e o aluno pode encontrar 
algum material não indicado na meta que seja apropriado ao seu estudo. Nesse caso, como as 
dicas são segregadas por assuntos, as mesmas são integralmente ajustáveis a quaisquer 
materiais de excelência do mercado. Lembrete importante! Caso o material indicado esteja 
disponível para venda, procure comprá-lo diretamente no site de venda para não gerar qualquer 
atraso ou óbice no cumprimento da meta. 
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Orientação Técnica 
 
Olá, querido aluno! 

Estamos muito felizes de participar dessa caminhada rumo à sua aprovação no ENEM! 
O objetivo desse planejamento de estudos é oferecer uma preparação completa! 
Iremos rever todos os conteúdos do Ensino Médio que são importantes para a prova, com foco 
especial nos temas mais cobrados até hoje. 

Nosso estudo será baseado principalmente em conteúdos gratuitos disponíveis na 
internet, mas, eventualmente, utilizaremos materiais com pequenos custos primando pela 
qualidade de nossos estudos. 

Para garantir a qualidade dos materiais e vídeos indicados, nossos consultores passaram 
meses realizando um cuidadoso trabalho de seleção desses materiais, já que há muita coisa 
disponível por aí, mas nem sempre elas são boas o suficiente. 

Além de fazer o trabalho de “curadoria” de conteúdo, o seu consultor estará a seu lado 
por todo esse caminho, sempre à disposição para corrigir o rumo dos seus estudos e discutir 
formas de superar as dificuldades que você pode vir a encontrar. 
Ele será o seu aliado, e você deve recorrer a ele sempre que sentir necessidade! 

Não esqueça de preencher o número de questões que você fez e acertou em cada 
matéria, sempre que terminar um turno de estudos. A planilha de desempenho está disponível 
na sua área de aluno, na aba “desempenho”. O correto preenchimento dessas informações é 
essencial para o seu consultor acompanhar a sua evolução e te ajudar sempre mais! 

Temos certeza de que, a partir de hoje, seus estudos tomarão um novo rumo e você 
perceberá que o esforço pessoal aliado à nossa orientação produzirá excelentes resultados. 

 
 
 
 

Sugestão de Ordenação Tempo gasto nos exercícios Tempo gasto na tarefa 

1) Biologia   

2) sociologia   

3) História I   

4) Matemática   
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TAREFAS DE ESTUDO 
 
Biologia 

 
Tarefa - assunto: A Origem da Vida e Do Universo 

 
 
Curso de Biologia do site ME SALVA  
 

Tarefa: 
O conteúdo do nosso estudo envolve o que é mais cobrado em Ciências da Natureza e suas 
Tecnologias, especificamente no que diz respeito a Biologia, abrangendo todo o conteúdo 
praticado no Ensino Médio, que é solicitado no exame. 
Assuntos que mais caíram nas últimas provas do Enem: 

 

1. Ecologia (Cadeias e Teias Alimentares, Impactos Ambientais) 
2. Fisiologia Humana (Sistemas do Corpo Humano) 
3. Genética 
4. Bioquímica (Lipídeos, Colesterol, Glicose, insulina, etc) 
5. Evolução (Seleção Natural, Darwinismo) 

 
O material adotado é o Curso de Biologia do site ME SALVA (área de Materiais - Biologia), 
disponível no site: https://mesalva.com 

 
Usaremos também vídeos explicativos gratuitos de sites disponíveis nos links: 
http://tvescola.mec.gov.br/tve/serie/hora-do-enem 
http://www.mandebemnoenem.com/ 
https://cursoenem.blogdoenem.com.br 

 
Faremos o estudo de toda a parte teórica, incluindo revisões e exercícios, com questões dos 
sites de simulados. 

 
O roteiro traz as dicas referenciadas em capítulos e tópicos, possibilitando que o aluno possa 
adotar esse roteiro utilizando outros materiais ou livros disponíveis. 

 
Bons Estudos!! 

 
Nesse módulo, iremos estudar alguns conceitos de biologia e suas áreas de estudo. Não é um 
dos assuntos mais cobrados no Enem, mas precisamos ter um conhecimento geral antes de 
iniciarmos nosso estudos. 

 
Para tratar dessa matéria iremos utilizar os seguintes materiais: 
Curso de Biologia do site ME SALVA 
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A Origem da Vida e Do Universo 
- Ler o material da pág. 02 a 15. 

 
Iremos assistir também ao vídeo do site Site Mande bem no enem: 
- Assistir ao vídeo todo de História da Ciência 
Disponível no link: http://www.mandebemnoenem.com/plataforma/Natureza.aspx?IdComp=4 

 
Obs: Recomendamos que o aluno faça um resumo próprio ou grife os pontos principais 
da leitura para futura revisão. Faça isso em todas as próximas tarefas. 

 
Dicas e Conteúdo: 
- Biologia é o conjunto das disciplinas que têm por objeto os seres vivos. Estuda portanto a 
estrutura, as funções, a evolução e as interações das várias formas de vida entre si e com o 
meio circundante. As ciências biológicas, juntamente com as geológicas, formam a história 
natural, que pode ser vista como precursora da moderna ecologia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Atentar-se para a Teoria da Origem da Vida. A teoria mais aceita afirma que o sistema solar 
originou-se de uma nuvem de poeira cósmica e gases, que se condensou em massas mais 
compactas e com isso produziu enorme quantidade de calor e pressão, que desencadearam 
reações termonucleares e transformaram a massa condensada de maior volume no Sol. Os 
fragmentos que gravitavam a seu redor formaram os planetas. 
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- A vida é formada pelos mesmos elementos básicos que formam os planetas, as estrelas, as 
galáxias: os átomos. 

 
 
 
 
sociologia 

 
Tarefa - assunto: Revisão 

 
 
Curso de Sociologia do site ME SALVA  

 

Tarefa: 
- Revise os assuntos abordados: Movimentos Sociais e Sociedade Brasileira. 
- Utilize seu material próprio de revisão (resumos, esquemas, grifos, etc) ou utilize a própria 
aula. 
- Refazer as questões que errou das metas anteriores. 

 
 
 

 
História I 

 
Tarefa - assunto: Pré-História 

 
 
Youtube – Professores Diversos 

 
 

Tarefa:  

Orientações Técnicas - História Geral 
 

Caros alunos, tudo bem? 
 
Daremos início a nossa preparação para o ENEM, mais especificamente aqui, serão tratados 
dos assuntos relativos à disciplina de História. Esta matéria será divida em dois grupos: 1) 
História Geral; e 2) História Integrada – América e Brasil. 

 
Esta é uma disciplina puramente teórica e vai exigir muito da sua atenção aos vídeos propostos 
e às leituras de artigos e das dicas. 

 
De antemão já passo a orientação para que vocês fiquem ainda mais atentos quando nos 
assuntos forem tratadas as características, peculiaridades de cada assunto que será abordado. 
Algumas formas de abordagens desta disciplina nos exames são: 

z características de cada período; 
z fatos que ocorreram anteriormente culminando para que se chegasse ao período seguinte; 
z comparativos entre dois períodos da história; 
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Lembro que esta, de longe, será uma lista exclusiva. Apenas trouxe como exemplos das formas 
mais cobradas. 

 
Recomendo que vocês montem seus próprios materiais de resumo, totalmente organizado e 
separado por assuntos, de forma que seja de fácil acesso e manuseio. Durante a resolução dos 
exercícios, aqueles que você errar ou não souber, sugiro que complemente seus materiais de 
resumo com os pontos destas questões, deixando-os bem em destaque para que nas futuras 
revisões você possa fixa-los melhor e não esquecer novamente. 

 
Nosso roteiro de estudos terá como base vídeo-aulas através de ótimos professores, 
disponibilizadas gratuitamente no YouTube, bem como de baterias de questões de cada tópico 
para que todo conteúdo seja sedimentado em sua memória. 

 
Alguns sites que também utilizaremos como indicação de teoria para leitura: 
História & Vestibular: http://historiacsd.blogspot.com.br/ 
Só História: http://www.sohistoria.com.br/ 

Agora, vamos ao que interessa!! 

 
 

Tarefa: 
Assista ao vídeo do Prof. Rodolfo sobre o assunto “Pré-História”. 
Link: https://goo.gl/DLh6hZ 

 
Resolva as questões contidas no arquivo do link abaixo: 
https://goo.gl/Xwwkfj 

 
Como complementação dos seus estudos, você poderá acessar os links abaixo que contêm 
conteúdos abordados nesta tarefa. 
http://www.sohistoria.com.br/ef2/periodos/index.php 
http://historiacsd.blogspot.com.br/2013/04/pre-historia-paleolitico-neolitico.html 

 
 
Dicas e Conteúdo: 
- Após todo o estudo teórico (vídeo-aulas e/ou artigos), faça as questões propostas. 
- Faça todas as questões para somente ao término, analisar o gabarito. 
- Sempre anote as questões que você não soube responder ou que teve dúvidas, tendo 
acertado ou errado. 
- Complemente os seus resumos com os tópicos destas questões que você anotou de forma 
que estejam em destaque para fácil revisão futuramente. 
- Marque um tempo máximo de 2 minutos para resolver cada questão. 

Teoria Evolucionista – é a cobrada nos vestibulares. 

Período Paleolítico ou Idade da Pedra Lascada: 2.600.000 a 10.000 a.C. 
Período Neolítico ou Idade da Pedra Polida: 10.000 a 5.000 a.C. 
Idade dos Metais: a partir de 5.000 a.C. 
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Período Paleolítico Superior – Características: 

z Era glacial 
z Surgimento de utensílios feitos de osso e marfim; 
z Surgimento do arco e flecha; 
z Viviam longos tempos nas cavernas; 
z Surgimento da produção artística, como pintura nas paredes; 
z Surgimento das 1as esculturas. 

 
Período Neolítico – Características: 

z Crescimento da população; 
z Sedentarização; 
z Plantio de trigo selvagem, cevada e aveia; 
z Domesticação de alguns animais; 
z Surgimento de aglomerados urbanos; 
z Comunidades estáveis – clãs; 
z Monumentos megalíticos (construídos com enormes blocos de pedras); 

 
Idade dos Metais – Características: 

z Revolução Urbana; 
z Agricultura com produção de excedentes; 
z Artesanato e Comércio; 
z Invenção da RODA; 
z Aparecimento da ESCRITA; 

 
Estágios de evolução das sociedades humanas: 

z Selvageria 
z Barbárie 
z Civilização 

 
 
 

 
 
Matemática 

 
Tarefa - assunto: CONJUNTOS NUMÉRICOS 

 
 
Apostila Opção (ENEM - 4 Volumes) Volume 4 - Opção - 2017  

 

Tarefa: 
O nosso estudo de Matemática abrange todo o conteúdo cobrado na prova do ENEM, incluindo 
revisões e exercícios. 

 
O material adotado é o curso de Matemática da Apostila Opção - EXAME NACIONAL DE 
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ENSINO MÉDIO - ENEM - 4 Volumes, usaremos o volume 4 MATEMATICA, disponível em 
conteúdo impresso ou digital e também em vídeo aulas. 

 
http://www.apostilasopcao.com.br/apostilas/788/1341/enem-2017/exame-nacional-de-ensino- 
medio-enem-4-volumes.php 

 
Usaremos também vídeos explicativos gratuitos de sites disponíveis nos links: 

 
http://tvescola.mec.gov.br/tve/serie/hora-do-enem 
http://www.mandebemnoenem.com/ 
https://cursoenem.blogdoenem.com.br 

 
Cada tarefa de estudo traz dicas referenciadas, possibilitando que o aluno possa adotar esse 
roteiro utilizando outros materiais ou livros disponíveis. 

 
Os assuntos mais cobrados nas provas de matemática do Exame Nacional do Ensino Médio 
(Enem), entre 2009 e 2016 são: razões e proporções, e porcentagens e juros. 

 
A matriz dos conteúdos gira em torno de cinco áreas: 

Conhecimentos numéricos, 

Conhecimentos geométricos, 

Conhecimentos algébricos, 

Conhecimentos de estatística e 

Probabilidade e conhecimentos algébricos/geométricos. 
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845.37- 
Melo  

 
z Conhecimentos numéricos – operações em conjuntos numéricos (naturais, inteiros, 

racionais e reais), desigualdades, divisibilidade, fatoração, razões e proporções, 
porcentagem e juros, relações de dependência entre grandezas, sequências e progressões, 
princípios de contagem. 

z Conhecimentos geométricos – características das figuras geométricas planas e espaciais; 
grandezas, unidades de medida e escalas; comprimentos, áreas e volumes; ângulos; 
posições de retas; simetrias de figuras planas ou espaciais; congruência e semelhança de 
triângulos; teorema de Tales; relações métricas nos triângulos; circunferências; 
trigonometria do ângulo agudo. 

z Conhecimentos de estatística e probabilidade – representação e análise de dados; 
medidas de tendência central (médias, moda e mediana); desvios e variância; noções de 
probabilidade 

z Conhecimentos algébricos – gráficos e funções; funções algébricas do 1.º e do 2.º graus, 
polinomiais, racionais, exponenciais e logarítmicas; equações e inequações; relações no 
ciclo trigonométrico e funções trigonométricas. 

z Conhecimentos algébricos/geométricos – plano cartesiano; retas; circunferências; 
paralelismo e perpendicularidade, sistemas de equações. 

Éisso aí, vamos em frente, estude com foco, determinação, motivação e MUITA GARRA!!! 
 
Bons Estudos!! 

 
 
Nessa tarefa iremos estudar CONJUNTOS NUMÉRICOS, que está dentro do conjunto de 
conteúdos mais cobrados no Enem. Vamos utilizar os seguintes materiais: 
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Melo 

 
Apostila Opção (EXAME NACIONAL DE ENSINO MÉDIO - ENEM - 4 Volumes) - Volume 4 – 
Matemática. 
Disponível no link: http://www.apostilasopcao.com.br/apostilas/788/1341/enem-2017/exame- 
nacional-de-ensino-medio-enem-4-volumes.php 

 
Estudar a parte teórica das páginas 01 a 05 da apostila até o conteúdo “Números inteiros”, que 
será estudado na próxima tarefa de estudo. 

 
Assista também ao vídeo do site Mande bem no Enem (13 minutos): 
http://www.mandebemnoenem.com/plataforma/Numeros.aspx?idComp=37 

 
Obs: Recomendo que você faça um resumo próprio ou grife os pontos principais da 
leitura para futura revisão. Faça isso em todas as próximas tarefas. 

 
 
 
 
Dicas e Conteúdo: 

Apesar de serem conceitos iniciais, MUITA ATENÇÃO, pois são fundamentais para a 
compreensão dos conceitos matemáticos mais complexos; 

 
Note que há três formas de se representar um conjunto: enumeração, compreensão e 
através do Diagrama de Euler-Venn; 

 
Atenção à diferença dos usos das relações 
de pertinência e inclusão. Pertinência: elemento X conjunto. Inclusão: conjunto X conjunto; 

 
Importantíssima a definição de igualdade de conjuntos: a repetição e a ordem dos 
elementos não diferenciam conjuntos. Se têm os mesmos elementos, são iguais; 

 
Note que o conjunto vazio está contido em qualquer conjunto; 

Todo conjunto é subconjunto dele mesmo; 

Cuidado com a diferença de conjuntos: basta tirar do primeiro, os elementos 
que também pertencem ao segundo, portanto, se os conjuntos não forem iguais: A B B A; 

Para haver complementar, um conjunto precisa estar contido no outro. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


