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Nesse PDF você vai 

encontrar tudo que 

precisa para garantir 

sua aprovação no Enem 

nesses últimos 3 meses!

clique aqui

Confira AQUI 6 táticas para mandar bem no Enem

https://www.enemaction.com.br/wp-content/uploads/2020/09/PDF_EA_-_6_taticas_para_mandar_bem_no_enem.pdf


Matemática 
e suas Tecnologias

Porcentagem
Funções
Análise combinatória e probabilidade
Estatística
Geometria plana
Grandezas proporcionais
Equações elementares
Matemática financeira

Matemática 

clique aqui

acesse o pdf 
Como estudar Matemática para o Enem 

O que mais cai em:

https://www.enemaction.com.br/wp-content/uploads/2020/07/PDF_EA_-_Guia_Como_estudar_matematica_para_o_enem.pdf


Ciências da Natureza 
e suas Tecnologias

biologia química Física

Ecologia
Genética
Fisiologia animal
Evolução
Parasitologia
Citologia
Doenças e imunologia

Ligações Químicas
Reações Orgânicas 
Eletroquímica
Compostos orgânicos 
Cálculo Estequiométrico 
Equilíbrio Químico 
Soluções 
Química Ambiental
Termoquímica
Separação de Misturas

Mecânica
Eletricidade e energia
Ondulatória
Termodinâmica
Óptica

clique aqui

acesse o pdf 
Como estudar Biologia para o Enem 

O que mais cai em:

clique aqui

acesse o pdf 
Como estudar Química para o Enem 

clique aqui

acesse o pdf 
Como estudar Física para o Enem 

https://www.enemaction.com.br/wp-content/uploads/2020/08/PDF_EA_-_Como_estudar_biologia_para_o_enem.pdf
https://www.enemaction.com.br/wp-content/uploads/2020/09/PDF_EA_-_Quimica.pdf
https://www.enemaction.com.br/wp-content/uploads/2020/10/PDF_EA_-_Fisica.pdf


Ciências Humanas 
e suas Tecnologias

Patrimônio
aBrasil 1  República
oBrasil 2  reinado

Direito e cidadania
Mundo pós-guerra
Era Vargas

história geografia filosofia 

Ética
Filosofia antiga 
(pré-socráticos até 
período helenístico);
Teoria do conhecimento;
Filosofia política 
(noções de democracia 
e sociedade);
Filosofia contemporânea

Meio ambiente
Urbanização
Globalização
Geografia agrária
Indústria 
Demografia
Economia globalizada
Climatologia
Cartografia 
Biogeografia

sociologia

Sociologia contemporânea
Cidadania
Cultura e educação
Política, poder e Estado
Capitalismo
Economia e sociedade
Indústria cultural 
Max Weber

clique aqui

acesse o pdf 
Como estudar História para o Enem 

O que mais cai em:

clique aqui

acesse o pdf 
Como estudar Geografia para o Enem 

clique aqui

acesse o pdf 
Como estudar Filosofia e Sociologia para o Enem 

https://www.enemaction.com.br/wp-content/uploads/2020/09/PDF_EA_-_Como_estudar_Historia_para_o_Enem.pdf
https://www.enemaction.com.br/wp-content/uploads/2020/09/PDF_EA_-_Geografia.pdf
https://www.enemaction.com.br/wp-content/uploads/2020/10/PDF_EA-_Filosofia_e_Sociologia.pdf


Linguagens e Códigos

Figuras de linguagem
Variações linguísticas
Gêneros textuais
Pronomes e Conjunções

português 

Pré-Modernismo - Lima Barreto e Monteiro Lobato
Vanguardas Europeias

aModernismo – 1  Fase
aModernismo – 2  Fase - Prosa

Tendências Contemporâneas (Poesia)
Pós-Modernismo (Prosa)

literatura 

clique aqui

acesse o pdf 
Como estudar para a prova de Linguagens do Enem 

O que mais cai em:

https://www.enemaction.com.br/wp-content/uploads/2020/07/PDF_EA_-_Como_estudar_linguagens_para_o_enem.pdf


Achou que acabou? 
Achou errado!

E vamos de mais materiais INCRÍVEIS para dar aquela força:

clique aqui

Estrutura da Redação

clique aqui

Documentários para estudar

clique aqui

Filmes para estudar 

https://www.enemaction.com.br/wp-content/uploads/2020/07/PDF_EA_-_Guia_redacao.pdf
https://www.enemaction.com.br/wp-content/uploads/2020/08/PDF_EA-_Documentarios.pdf
https://www.enemaction.com.br/wp-content/uploads/2020/07/PDF_EA_-_Filmes_para_estudar.pdf


visite nosso site

e siga nossas redes

https://www.enemaction.com.br/
https://instagram.com/enemaction
https://www.youtube.com/channel/UCyC9pZFYKkHchVfm9dBnDTw
https://open.spotify.com/user/kblu2y0pa36jldnupn2eg7g7q
https://twitter.com/enemaction
https://t.me/enemaction

	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8

