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ceiscpreenem (51) 999355-0330

Saiba mais sobre nossos cursos em:

biologia e espanhol

filosofia e física

inglês e literatura

matemática e português

química e sociologia

conheça nossos planos

https://ceisc.com.br/listagem/27


Fatores que influenciam
no tamanho de
uma população

ecológica natural.
Taxa de natalidade
Taxa de imigração

Taxa de mortalidade
Taxa de emigração

biologiabiologia

espanholespanhol

Ecologia

ceiscpreenem (51) 999355-0330

Saiba mais sobre nossos cursos em:

@prof.lucianopedroso

@profeangevn

Intraespecíficas

Harmônica

Desarmônica

Colônias

Sociedades

Competição

Canibalismo

Interespecífica

Desarmônica

Harmônica

Colônias

Sociedades

Colônias

Sociedades

Colônias

Sociedades

Pronombres Personales
complementos y posesivos

ME

TE

SE | LÓ | LÁ | LE

NOS

OS

LOS | LÃS | LÊS

MI | CONSIGO

TI | CONTIGO

SI | CONSIGO

SONOROS | MOSTRAS

OSTROS | VISTORIA

SI | CONSIGO

EXEMPLOS

As formas clássicas empredasas
nas conjugações de verbos
reflexivos.

Esteban se lava.
Cala-te lós sapatos.

Manana me desperto a lãs dez.

ÁTONOS TÔNICAS
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Epicurismo

Estoicismo

Ceticismo

Cinismo

filosofiafilosofia

físicafísica

Helenismo

ceiscpreenem (51) 999355-0330

Saiba mais sobre nossos cursos em:

@prof.douglaszevedo

@mwvfisica

Eletrodinâmica

vida voltada para a satisfação moderada dos
prazeres – comida, amizade, etc.

desprezar os prazeres e dores da vida; tendo
aceitação dos fatos e coisas. Essa escola defende
que a vida deve ser voltada a compreensão do
cosmo e a busca da sabedoria

questionavam a possibilidade da construção de
verdades absolutas. Adotavam uma postura de
neutralidade e indiferença.

a forma de viver destes pensadores era sua
própria filosofia; um completo abandono das
convenções sócias.

As conquistas de
Alexandre, o Grande,
provocaram a
“helenização” do
mundo, isto é, se levou
a cultura dos helenos
(gregos) para diversos
cantos do mundo, (e
trouxe também
elementos destas
culturas de volta).

Estudo associado ao movimento de
cargas em condutores/circuitos
elétricos, além de resistência
equivalente, cálculos de corrente
elétrica, diferença de potencial,
energia elétrica.

Carga elétrica

Corrente elétrica

Diferença de
potencial (ddp)

Potência elétrica

Energia elétrica

Resistência ou
capacitância
equivalente
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Os textos são compostos
em versos, com

apresentação de um eu
ocupado em expor as

suas emoções e seu
mundo interior, através de

uma linguagem que
explora o ritmo, as rimas, a

musicalidade, a
subjetividade da

linguagem.

LÍRICO

inglêsinglês

literatura

Em relação a resolução das questões de língua inglesa do Enem, sugere-se que o candidato
faça primeiramente uma leitura “superficial’ do texto, em seguida, leia o enunciado e as
alternativas apresentadas (em língua portuguesa) e, posteriormente, faça uma leitura
aprofundada do texto, direcionada pelas expectativas geradas a partir da leitura do
enunciado e das alternativas.

literatura

Estratégias de leitura

ceiscpreenem (51) 999355-0330

Saiba mais sobre nossos cursos em:

@prof.katielehirsch

@anapaulateixeiraporto

Gêneros literários

Técnicas de
leitura

Skimming

Scanning

Consiste em passar os olhos pelo texto a fim
de conhecer a ideia geral bordada.

"Escaneamento" do texto em busca de
informações específicas, sem que seja

necessário ler o mesmo na íntegra.

ÉPICO DRAMÁTICO

Tem-se uma narrativa,
com fundo histórico e
mitológico, escrita em

versos, apresentando um
caráter heroico (herói

épico).

O gênero dramático está
alicerçado nas produções
teatrais em que as ações

são encenadas por atores
em um palco, sem a

presença de um narrador.
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matemáticamatemática

A porcentagem é uma
forma especial de

representar uma razão
de denominador igual a

100, sendo também
chamada de razão
centesimal ou taxa

percentual.

PORCENTAGEM

Referencial
Centrada na

denotação e na
informação de um

referente

Emotiva
Foco na exteriorização

de emoções e em
afirmações de quem

escreve/fala

Fática

Propósito em manter
contato entre
interlocutores

Poética

Atualização das
potencialidades

estruturais da língua

Conativa ou
apelativa

Centrada no
destinatário, objetivando

a persuasão deste

Metalinguística
Seu objeto é a própria

linguagem e seu objetivo
é definir o sentido dos
signos que dificultam a

compreensão do
receptor

portuguêsportuguês

Porcentagem

ceiscpreenem (51) 999355-0330

Saiba mais sobre nossos cursos em:

@gusnoar

@profa.luanaporto

Funções de linguagem

@profsthe

ACRÉSCIMOS DECRÉSCIMOS

Um determinado produto
custa x reais e sofre um

aumento de 20%.

Um determinado produto
custa x reais e sofre um

desconto de 20%

x + 0,20.x = 1,2x x - 0,20.x = 0,8x
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química

sociologia

Os cálculos químicos são um dos principais
assuntos de abordagem em todos os concursos
envolvendo a Química. Há nesse assunto uma
relação direta com o cotidiano do químico.
Como as receitas para um cozinheiro devem
ser exatas para obter o produto desejado,
para os químicos as quantidades devem ser
mensuradas em unidades como:

 Para Manuel Castells, a exclusão digital se em três níveis:

química

sociologia

Cálculos qúimicos

ceiscpreenem (51) 999355-0330

Saiba mais sobre nossos cursos em:

@odonezago

@prof.douglaszevedo

Sociedade da informação

MOL

N.º de partículas

Grama

Volume

 O indivíduo que não

possui acesso à um

computador

O indivíduo que possui
acesso à um

computador ou à rede
mas não possui

capacitação técnica 
 para operá-lo

Possuir acesso e
conhecimento para

utilizar o equipamento,
mas não possuir

conhecimento sobre o
que pesquisar ou como

associar ou utilizar
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conheça nossos planosconheça nossos planos

ceiscpreenem (51) 999355-0330

Saiba mais sobre nossos cursos em:

10 treinos de redações corrigidas

avaliação de desempenho

pergunte ao professor

aulas ao vivo de mentoria de Redação

cronograma e planner de estudos

 

05 treinos de redações corrigidas

prática de 03 simulados

pergunte ao professor

aulas ao vivo com resumão por módulo

cronograma e planner de estudos

08 treinos de redações corrigidas

prática de 03 simulados

pergunte ao professor

aulas ao vivo de mentoria para cada área

cronograma e planner de estudos

e muito mais...e muito mais...

https://ceisc.com.br/listagem/27
https://ceisc.com.br/curso/404
https://ceisc.com.br/curso/405
https://ceisc.com.br/curso/402

