
Enem: quais são os temas mais recorrentes de 
Ciências Humanas 

Fique ligado no que mais é cobrado nas provas de 
História, Geografia, Filosofia e Sociologia 
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A Coletânea Enem, desenvolvida pelo Sistema Poliedro, aponta o que mais 
aparece em História, Geografia, Filosofia e Sociologia no Enem. Como as provas de 
Ciências Humanas exigem conteúdos mais densos, essas informações podem ajudar 
a organizar seus estudos, priorizando temas e pensando no tempo adequado para 
cada tópico. É interessante fazer resumos para conseguir memorizar datas, contextos 
e teorias.  

Segundo levantamento do Poliedro, a Segunda Guerra Mundial e suas 
consequências está entre os temas mais recorrentes na prova de História do Enem, 
representando 16,9% do conteúdo exigido. Em Geografia, o tópico mais frequente são 
questões ambientais, que correspondem a 13,9% do exame. Em Filosofia, o 
Racionalismo Moderno predomina, abrangendo 24,3% do teste. Por fim, a Sociologia 
Contemporânea aparece em 34,4% das questões do Enem. 

Veja a relação completa dos tópicos habituais de Ciências Humanas, desenvolvida 
pelo Sistema de Ensino Poliedro, segundo a Coletânea Enem: 

https://guiadoestudante.abril.com.br/estudo/75-anos-do-fim-da-2a-guerra-como-o-tema-pode-cair-nas-provas/
https://guiadoestudante.abril.com.br/estudo/como-cai-na-prova-problemas-ambientais/
https://guiadoestudante.abril.com.br/especiais/especial-filosofia/
https://guiadoestudante.abril.com.br/tudo-sobre/sociologia/
https://guiadoestudante.abril.com.br/tudo-sobre/sociologia/


História 

 Segundo Reinado (10,4%) 
 Baixa Idade Média (10,4%) 
 A República Velha (9,1%) 
 A era Vargas (9,1%) 
 Governos pós-regime militar (9,1%)  
 Sistema e economia colonial (6,5%) 
 Grécia e Roma (5,21%)  
 Reformas e revoluções (3,9%)  
 Administração colonial (3,9%)  
 Crise do sistema colonial (3,9%)  
 República Populista (3,9%)  
 Regime militar (3,9%)  
 Baixa Idade Média e Grandes Navegações (1,3%)  
 Primeiro Reinado (1,3%) 
 Ideias políticas e sociais do séc. XIX (1,2%) 

Geografia 

 Globalização (10,1%) 
 Climatologia (8,9%)  
 Cartografia (7,6%)  
 Urbanização (7,6%)  
 Indústria (7,6%) 
 Geografia agrária (7,6%) 
 Biogeografia (6,3%) 
 Relações internacionais (5,1%) 
 Demografia (5,1%) 
 Oriente Médio (3,8%) 
 Geomorfologia (2,5%) 
 Hidrografia (2,5%) 
 Problemas urbanos (2,5%)  
 Espaços geográficos (2,5%)  
 Ordem mundial e conflitos (2,5%) 
 Solos (1,3%) 
 Energia (1,3%) 
 América Latina (1,3%) 

Filosofia 

 Filosofia contemporânea (24,3%)  
 Escola Sofística, Sócrates e Platão (8,1%)  
 Aristóteles e Escola Helenística (8,1%)  
 Filosofia medieval (8,1%) 
 Renascimento (5,4%) 
 Immanuel Kant (5,4%) 
 Idealismo alemão (5,4%)  
 Escolas de Frankfurt (5,4%) 
 Nietzsche (2,8%) 
 O surgimento da filosofia (2,7%) 



Sociologia 

 Cidadania (15,6%) 
 O mundo globalizado (9,4%)  
 Economia e sociedade (9,4%) 
 Política, poder e estado (9,4%)  
 Cultura e educação (9,4%) 
 Capitalismo (3,1%)  
 Max Weber (3,1%)  
 Estado e bem-estar social (3,1%)  
 Indústria cultural (3,1%) 

Como estudar Ciências Humanas?  

As matérias de Ciências Humanas apresentam conteúdos densos, que exigem 
memorização. Antes de tudo, é importante prestar atenção nas aulas e fazer resumos 
de tudo o que for importante. Não deixe de lado datas, nomes e lugares, que podem 
ser cobrados na prova, para verificar o entendimento e a capacidade de memorização 
do tema.  

Observe, com calma, o edital do Enem e verifique tudo o que pode ser cobrado 
em prova. Tente relacionar os temas, que, muitas vezes, podem complementar-se e 
dê prioridade à graduação dos conteúdos: dos mais básicos para os mais avançados, 
assim ficará mais fácil compreender a linha de raciocínio da matéria. Uma dica que 
pode facilitar bastante a fixação do conteúdo é a criação de pequenos cartões com 
conceitos ou o que julgar mais difícil de recordar. Faça um esforço para relê-los todos 
os dias, assim a memória fotográfica pode contribuir na hora da prova.  

Disponível em: https://guiadoestudante.abril.com.br/estudo/enem-quais-sao-os-temas-mais-recorrentes-de-ciencias-humanas/ 

 


