ROTEIRO DE ESTUDOS 2022
PRÉ-UNIVERSITÁRIO
Para ingressar na 3ª série do Ensino Médio

Língua Portuguesa
1. Compreensão e interpretação
de texto
1.1. Textos literários e não literários
1.2. Gêneros textuais
1.3. Extrapolação, redução e contradição
1.4. linguagem verbal e não verbal
1.5. Coesão e coerência
1.6. Intertextualidade e interdiscursividade
1.7. Funções e usos da linguagem
1.8. Figuras de linguagem
1.9. Variedades Linguísticas

2. Aspectos gramaticais
2.1. Morfologia versus sintaxe
2.2. Emprego dos tempos e modos verbais
2.3. Termos essenciais
2.4. Termos integrantes
2.5. Termos acessórios
2.6. Coordenação e subordinação
2.7. Sintaxe de concordância (nominal e verbal)
3. Produção textual
3.1. Texto dissertativo-argumentativo

Aulão ENEM Christus
O Christus promove aulões fora da sala de aula inclusive às aulas vésperas do Enem.

Matemática
1. Geometria espacial
prismas, pirâmides, cilindro, cone e esfera.
2. Fatorial
3. Principio fundamental da contagem
4. Arranjos, permutações e combinações
5. Número binomial
Triângulo de Pascal e Binômio de Newton.
6. Matrizes e determinantes
7. Plano cartesiano
Ponto e bissetrizes
8. Razão de secção
Ponto divisor e baricentro

9. Área de triângulo e condição de alinhamento de três pontos
10. Estudos da reta
interseção; posição relativa; feixe de paralelas
e de concorrentes; formas de equação da reta.
11. Teorema angular e a equação
Y-YO=M (X-XO)
paralelismo; perpendicularismo; ângulo
entre retas.
12. Distância de ponto à reta e entre retas
paralelas
13. Função do tipo E(X,Y)=AX+BY+C
e o estudo do sinal
14. Circunferência

Laboratório de redação
Elaborar uma redação bem escrita é de fundamental importância para obter êxito no Enem e nos demais vestibulares. Para ajudar nossos alunos a primorar suas habilidades nessa área, o Colégio Christus adota o Laboratório de
Redação, que, a partir de uma programação preestabelicida, com disponibilização de temas, correções presenciais
e acompanhamento do aluno, promove a consoldação do saber, o que torna cada um dos vestibulares preparado
para obter a nota máxima na redação.
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