
 
Roteiro de Estudos 

1° trimestre 

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

 
I – Conteúdos: 
a) Frase, oração e período; 
b) Período composto por coordenação; 
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. 
 

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. Explique a diferença entre frase, oração e período. 
02. Explique a diferença entre coordenação e subordinação. 
03. Explique a diferença entre oração coordenada assindética e oração coordenada sindética?. 
04.Quais são as classificações das orações coordenadas sindéticas? 
 
05. Classifique as orações dos períodos abaixo: 
 



a - Sérgio foi bom filho; logo será um bom pai. 
b – Os meninos ora brigavam, ora brincavam. 
c – Jaime trabalha depressa, contudo produz pouco. 
d – Os cães mordem, não por maldade, mas por precisarem viver. 
e – Adão comeu a maçã, e nossos dentes até hoje doem. 
 
06. Sabendo da estrutura de um texto dissertativo-argumentativo padrão Enem, que tipo de             
conjunção deve aparecer no início do último parágrafo? Justifique. 
07. Crie um quadro com as principais características de um texto dissertativo-argumentativo. 
08. Quais são os 5 critérios para a correção de uma Redação no Enem? 
 
Qualquer dúvida – rgava@santoivo.com.br 

Bom estudo!  


