
 
Roteiro de Estudos 

2° trimestre 

Disciplina: Língua Portuguesa e Redação – 3ª série 
Professor: Ronan Colombi Gava 

 
I – Conteúdos: 
a) Orações subordinadas adverbiais; 
b) Orações subordinadas adjetivas; 
c) Texto dissertativo-argumentativo padrão Enem; 
d) A produção de textos e o Enem - avaliação de competências; 
e) Interpretação de textos. 
 
II – Procedimentos: 
 
a) Leia as anotações feitas durante as aulas; 
b) Estude os conceitos dos conteúdos (pelo livro e os passados em sala); 
c) Refaça os exercícios resolvidos do Geekie, do livro, os passados em sala e os de                

casa; 
            d) Reveja as vídeos aulas da plataforma Geekie e os slides. 
 

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: 
 

Livro 
           Geekie; 
           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 
- Exercício de casa  

 
01.Quais são as classificações das orações subordinadas adverbiais? 
02. Quais as classificações das orações subordinadas adjetivas? 
03. Explique a diferença entre os dois trechos abaixo: 
I - Os alunos do Santo Ivo, que estudam, conseguem excelente desenvolvimento; 
II - Os alunos do Santo Ivo que estudam conseguem excelente desenvolvimento; 



04. Relacione as colunas de acordo com a classificação das orações subordinadas: 
a) (    ) Quanto mais se estuda, mais se aprende. 
b) (   ) “Quando os porcos bailam adivinham chuva.” 
c) (   ) Se queres ser aprovado, estude muito. 
d) (   ) Embora estudasse muito, não foi aprovado. 
e) (   ) Ela se vestia conforme dita a moda. 
f) (   ) Ficou irritado, porque foi impedido de entrar. 
g) (   ) O carro era tão caro que desistiu da compra. 
h) (   ) Estude para não travar na prova. 
i) (   ) “Mais fácil conquistar uma cidade inteira do que conquistar um amigo ferido”. 
  
I.Oração subordinada adverbial final. 
II. Oração subordinada adverbial conformativa. 
III. Oração subordinada adverbial proporcional. 
IV. Oração subordinada adverbial condicional. 
V. Oração subordinada adverbial comparativa. 
VI. Oração subordinada adverbial temporal. 
VII. Oração subordinada adverbial concessiva. 
VIII.Oração subordinada adverbial consecutiva. 
IX. Oração subordinada adverbial causal. 
 
 
05. Crie um quadro com as principais características de um texto dissertativo-argumentativo. 
06. Quais são os 5 critérios para a correção de uma Redação no Enem? 
 
Qualquer dúvida – rgava@santoivo.com.br 

Bom estudo!  


