
Enem: o que mais cai em Matemática e dicas de 
como estudar 

Grandezas Proporcionais e Médias Algébricas são 
fundamentais para a prova de Matemática 
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A Coletânea Enem, desenvolvida pelo Sistema de Ensino Poliedro, destaca os 
assuntos que mais aparecem no exame em cada matéria. Já falamos aqui sobre as 
provas de Física, Química, Biologia e de Linguagens. Chegou a vez da 
Matemática!  

De acordo com o levantamento, as Grandezas Proporcionais e Médias 
Algébricas estão entre os temas mais recorrentes e abrangem 17,3% das questões 
da prova. Em segundo lugar, estão os Problemas de 1° e 2° graus, que representam 
15,1% do exame. Porcentagem e Matemática Financeira vêm na sequência, 
englobando 8,0% da prova.  

Veja a relação completa dos tópicos habituais de Matemática segundo a Coletânea 
ENEM, desenvolvida pelo Sistema de Ensino Poliedro: 

 Funções (6,7%)  
 Noções básicas de estatística (6,2%)  
 Probabilidade (5,3%) 
 Áreas de figuras planas e polígonos (4,9%)  
 Análise combinatória (4,4%)  
 Circunferências (4%) 
 Equações do segundo grau e inequações (3,6%) 
 Logaritmos (2,7%) 
 Funções trigonométricas (2,2%) 
 Sequências numéricas (2,2%)  
 Paralelepípedos (2,2%)  

https://guiadoestudante.abril.com.br/estudo/o-que-mais-cai-em-fisica-no-enem-e-como-estudar/
https://guiadoestudante.abril.com.br/estudo/o-que-mais-cai-em-quimica-veja-dicas-de-como-estudar-a-materia/
https://guiadoestudante.abril.com.br/estudo/o-que-mais-cai-em-biologia-no-enem-veja-como-estudar/
https://guiadoestudante.abril.com.br/estudo/o-que-mais-cai-em-linguagens-no-enem-e-como-estudar/


 Cilindros (2,2%) 
 Potenciação e conjuntos numéricos (1,8%)  
 Retas (1,8%) 
 Geometria espacial (1,8%)  
 Aritmética (1,3%) 
 Cônicas e gráficos relacionados (1,3%)  
 Prismas, pirâmides e poliedros de Platão (1%) 
 Matrizes (1%) 
 Triângulos e polígonos regulares (0,9%)  

Como estudar Matemática?  

Assimilar os principais conceitos é essencial para ter um bom desempenho na 
matéria. Saber aplicar a lógica é ainda mais importante do que gravar as fórmulas. 
Para tanto, resumos teóricos podem ser grandes aliados e facilitadores da memória.  

Os exercícios também são indispensáveis para testar, na prática, se o 
aprendizado foi suficiente. É importante fugir do comodismo e buscar enunciados 
novos, diferentes dos habituais, assim o aluno poderá medir acertos e erros e 
aprimorar conhecimentos.  

Disponível em: https://guiadoestudante.abril.com.br/estudo/enem-o-que-mais-cai-em-matematica-e-dicas-de-como-
estudar/ 

 


