ENEM ENEM
ENEM ENEM
ENEM
ENEM
CHECKLIST

ENEM ENEM

DAS MAtérias 
DE português
Este conteúdo pertence ao Descomplica . Está vedada a cópia

ou a reprodução não autorizada previamente e por escrito. 

Todos os direitos reservados.

Por

Checklist para colocar
a matéria em dia
Assuntos
Palavras Variáveis
(Substantivos e
Artigos)
Palavras Variáveis
(Adjetivos e Numerais)
Palavras Invariáveis
(Advérbios - conceito
+ locução adverbial +
posição)
Palavras Invariáveis
(Advérbios - estílistica
+ semântica +
comparação adjetivo)
Conjunções
(conceito, locução
conjuntiva)
Conjunções
(coordenativas X
subordinativas)

Conjunções (valores
das subordinativas)
Conjunção (Papéis
argumentativos e
polissemia)

Pronomes (conceito,
pessoas do discurso)
Pronomes
(pessoais - retos
e oblíquos)
Pronomes:
colocação
pronominal
Pronomes
(possessivos e
demonstrativos)

Teoria

Mapa
Mental

Revisão

Exercícios

Acertos

Erros

Diagnósticos
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Checklist para colocar
a matéria em dia
Assuntos
Pronomes
(indefinidos
relativos)

Teoria

e

Verbos (conceito,
locução verbal)
Verbos (modo indicativo, subjuntivo
e imperativo)
Verbos (vozes
verbais)
Verbos (semânticas
dos tempos
simples e
compostos)
Verbos (formas
nominais)
Funções Sintáticas Sujeito
Funções Sintáticas
- Predicado e
predicativo
Funções Sintáticas
- Complementos
Verbais
Funções Sintáticas Adjunto adverbial e
agente passiva
Funções Sintáticas Complemento
nominal e adjunto
adnominal
Funções Sintáticas Aposto e vocativo
Orações - Período
composto
(coordenadas)

Mapa
Mental

Revisão

Exercícios

Acertos

Erros

Diagnósticos
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Checklist para colocar
a matéria em dia
Assuntos
Orações - Período
composto (subordinadas
substantivas)
Orações - Período
composto
(subordinadas e
adjetivas)
Orações - Período
composto
(subordinadas adverbiais
e justapostas)
Pontuação (conceitos
fundamentais)
Pontuação expressiva

Crase - regras

Concordância
Verbal (regra
básica, uso do "se")
Concordância Verbal
(expressões partitivas,
aproximativas, verbo
"ser")
Regência Verbal
(conceito,
polissemia)
Regência Verbal
(paralelismo,
preposição antes do
relativo)
Fenômenos
linguísticos
(marcadores de
pressuposição,
polifonia)
Fenômenos
linguísticos
(indicadores modais
e relações entre
palavras)

Teoria

Mapa
Mental

Revisão

Exercícios

Acertos

Erros

Diagnósticos
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Checklist para colocar
a matéria em dia
Assuntos
Fenômenos linguísticos
(polissemia e
ambiguidade)
Fenômenos
linguísticos
(intertextualidade)
Funções da
Linguagem
(emotiva, apelativa,
metalinguística)
Funções da Linguagem
(fática, poética,
referencial)
Figuras de
Linguagem
(metáfora e
metonímia)
Figuras de
Linguagem (ironia,
eufemismo,
hipérbole, antítese,
paradoxo, gradação)
Figuras de
Linguagem
(sonoras)
Figuras de Linguagem
(sintáticas)
Gêneros textuais
(narrativo, notícia/
reportagem)
Gêneros textuais
(receita, manual,
bula de remédio,
piada, aforismo,
propaganda)
Gêneros textuais
(tirinha, resenha,
placa, memes)
Gêneros textuais
(ensaio, biografia,
poema)

Teoria

Mapa
Mental

Revisão

Exercícios

Acertos

Erros

Diagnósticos
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Checklist para colocar
a matéria em dia
Assuntos
Noções básicas de
compreensão textual
(textos verbal e não
verbal, hipertexto,
denotação, conotação,
subjetividade,
objetividade)
Noções básicas de
compreensão textual
(formas de enunciação,
público-alvo, níveis de
linguagem e
conhecimentos
extralinguísticos)
Recursos estilísticos e
efeitos expressivos
Textos literários e
não literários
(explorando
aplicações
convencionais)
Modos de
organização discursiva

Teoria

Mapa
Mental

Revisão

Exercícios

Acertos

Erros

Diagnósticos

Se você chegou até o final desse eBook, é
um ótimo candidato para ajudar a gente.

Dá uma olhada aqui e veja
como, juntos, podemos
melhorar sua forma de
aprender. É tranquilinho,
chega mais!

