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I – Conteúdos: capítulos 3 e 4 de Língua Portuguesa e 3 e 4 de Redação 
 
a) Verbo - tempo e modo verbais; 
b) Vozes verbais; 
c) Texto dissertativo-argumentativo padrão Enem; 
d) A produção de textos e o Enem - avaliação de competências; 
e) Tese e plano de texto 
f) Interpretação de textos. 
 
II – Procedimentos: 
 
a) Leia as anotações feitas durante as aulas; 
b) Estude os conceitos dos conteúdos (pelo Geekie One e os passados em sala); 
c) Refaça os exercícios resolvidos do Geekie One, os passados em sala e os de casa; 

            d) Reveja as vídeos aulas da plataforma Geekie One e os slides dos capítulos. 
 

III – Dica: 
 

Lembre-se que será cobrado aquilo que foi mais explorado em sala de aula. A              
memorização pura e simples não é importante, mas sim relacionar os conceitos aos textos. 
 
 

IV – Bibliografia: 
 

Geekie One; 
            Caderno; 
            Sites e blogs da internet 

 
Exercícios que podem ser refeitos / consultados na hora do estudo: 
- Atividades dadas na lousa que foram resolvidas no caderno; 
- Geekie One 
- Exercício de casa  

 
01. Explique a diferença entre os três modos verbais. 
02. Quais são as 5 maneiras diferentes de usarmos o presente do indicativo? Procure em               
jornais, revistas ou livros um exemplo para cada maneira. Não se esqueça de colocar a fonte. 
03. Qual a diferença entre pretérito perfeito e pretérito imperfeito do indicativo? 
04.Quais são as 3 maneiras de usarmos o pretérito imperfeito do indicativo? Procure em              



jornais, revistas ou livros um exemplo para cada maneira. Não se esqueça de colocar a fonte. 
05. Quais são as 3 vozes verbais? Qual a diferença entre elas? 
06. Crie um quadro com as principais características de um texto dissertativo-argumentativo. 
07. Quais são os 5 critérios para a correção de uma Redação no Enem? 
 
Qualquer dúvida – rgava@santoivo.com.br 

Bom estudo!  


