
 

Edital do Enem 2018 - 3.5 No 

segundo dia do Exame (11 de novembro), 

serão aplicadas as provas de Ciências da 

Natureza e suas Tecnologias e 

Matemática e suas Tecnologias. A 

aplicação terá cinco horas de duração, 

contadas a partir da autorização do 

aplicador para o início das provas  

QUESTÃO DO ENEM 2017 Os botos-cinza 

(Sotalia guianensis), mamíferos da família 

dos golfinhos, são excelentes indicadores 

da poluição das áreas em que vivem, pois 

passam toda a vida – cerca de 30 anos – 

na mesma região. Além disso, a espécie 

acumula mais contaminantes em seu 

organismo, como o mercúrio, do que 

outros animais da sua cadeia alimentar.  

Os botos-cinza  acumulam maior 

concentração dessas substâncias porque: 

(A) são animais herbívoros. 

(B) são animais detritívoros. 

(C) são animais de grande porte. 

(D) digerem alimento lentamente. 

(E) estão no topo da cadeia alimentar. 

 

 

 

As provas do ENEM, nos últimos anos cobraram questões 

 voltadas para a ecologia, e o que mais apareceu foram questões 

 sobre Impactos Ambientais! Efeito estufa, chuva ácida,  

introdução de espécies exóticas, eutrofização, os 

 impactos causados pelos lixões, aquecimento global e sobre  

cadeias alimentares. Não esqueça de citologia e das organelas. 

 

 

  

 

Entre as relações ecológicas, a mais 

cobrada é o mutualismo, ou seja, a 

troca de benefícios entre espécies 

diferentes, que não podem viver 

separadamente. Fique de olho no 

assunto! Além disso, assuntos como 

habitat e nicho ecológico (conceitos 

básicos), controle populacional por 

predação e controle biológico do 

Aedes aegypti também já foram 

temas de questões da prova, 

portanto não deixe de revisá-los! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competência Redação Enem 1: demonstrar domínio da norma culta da língua escrita. 

Competência 2: compreender a proposta da redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento 

para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo-argumentativo. 

Competência 3: selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos 

em defesa de um ponto de vista. 

Competência 4: demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da 

argumentação. 

Competência 5: elaborar proposta de solução para o problema abordado, mostrando respeito aos valores 

humanos e considerando a diversidade sociocultural. 

 



 

DICAS DO VECTOR - FÍSICA 

 

ENERGIA: 

Não há uma 
definição exata 
para energia, mas 
podemos dizer que 
ela está associada à 
capacidade de 
produção de ação 
e/ou movimento e 
manifesta-se de 

muitas formas diferentes, como movimento de corpos, calor, eletricidade etc. Segundo o Princípio de Lavoisier, a 
energia não pode surgir do nada e nem pode ser destruída. A única possibilidade que existe é a transformação de um 
tipo de energia em outro, como a energia da queda d´água nas hidrelétricas que é convertida em energia elétrica 
 

TIPOS DE ENERGIA: 

 Energia Mecânica – É a energia utilizada para 

movimento dos corpos 
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 Energia Térmica – Energia da agitação das partículas. 

o Calor: Energia Térmica em trânsito se movendo espontaneamente do corpo de maior temperatura 

para o corpo de menor temperatura. 

 

o Energia Interna de gases:  
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http://brasilescola.uol.com.br/quimica/lei-lavoisier.htm


DICAS DO VECTOR - MATEMÁTICA  

 

 Números 
É um símbolo usado para definir quantidade, ordem ou medida. Foi um dos primeiros conceitos assimilados pela 

humanidade para sistematizar a matemática. 
O números são organizados em conjuntos. Que foram sendo descobertos conforme aumentava a necessidade e o 

conhecimento matemático humano. Os conjuntos numéricos são: 
 
- Números naturais (ℕ) 
- Números inteiros (ℤ) 
- Números racionais (ℚ) 
- Números irracionais (IR) 

- Números reais (ℝ) 
 
- Números complexos (ℂ) 
É um conjunto mais amplo que abriga os demais conjuntos. 
 


