Pré-Vestibular
Diante da importância atribuída ao Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) desde 2009, o
Sistema ELITE de Ensino utiliza a Matriz de Referência do ENEM para orientar a prova dos
Concursos de Bolsas para as turmas Pré-Vestibular e Biomédicas. Para mais informações,
você pode consultar o site www.inep.gov.br.
MATÉRIAS
LINGUAGEM
MATEMÁTICA

QUANTIDADE DE
QUESTÕES
20
20

1. LÍNGUA PORTUGUESA
GRAMÁTICA:
• Vocabulário: sinonímia, antonímia, homonímia, paronímia e aspectos semânticos dos
vocábulos - polissemia;
• Classes de palavras: emprego e flexões, casos particulares;
• Os termos da oração;
• O período composto por coordenação e subordinação: valores semânticos;
• Sintaxe de concordância (nominal e verbal);
• Sintaxe de regência (nominal e verbal): casos particulares, função e emprego dos
pronomes pessoais e relativos e uso do sinal indicador de crase;
• Sintaxe de colocação pronominal;
• Sintaxe de pontuação;
• Acentuação gráfica;
• Ortografia: emprego de letras e problemas gerais da língua padrão.
INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS.
• OBS: Não será cobrada a nova regra ortográfica.
2. MATEMÁTICA
ARITMÉTICA
• Operações Fundamentais: adição, subtração, multiplicação e divisão de números
inteiros;
• Números Primos: decomposição em fatores primos, máximo divisor comum, mínimo
múltiplo comum e suas propriedades;
• Frações Ordinárias: ideais de fração, comparação, simplificação, as quatro operações
fundamentais, e redução ao mesmo denominador;
• Números Complexos: unidade e subunidades de ângulos e tempo, operações em
grandezas desse tipo, e unidades inglesas usuais;
• Frações Decimais: noção de fração e de número decimal, operações fundamentais,
conversão de fração ordinária em decimal e vice-versa, e as dízimas periódicas e suas
geratrizes;
• Sistema Métrico: unidades legais de comprimento, área, volume, ângulo, tempo,
velocidade, massa, múltiplo e submúltiplo;
• Potências e Raízes: definições, operações em potências, extração da raiz quadrada,
potências e raízes de frações, e regras de aproximação no cálculo de uma raiz;
• Razões e Proporções: razão de duas grandezas, proporção e suas propriedades,
divisão em partes direta e inversamente proporcionais, regras de três simples e
composta, porcentagem e juros simples.

