SEMINÁRIO TEMÁTICO - Intensivo
PORTUGUÊS PARA O CONCURSO TJ/MG- Tópicos gramaticais
Sábados: 8h30min às 11h30min
I – PROFESSOR: Maria Carolina Ferreira Reis
II – TEMA GERAL: Tópicos Gramaticais–prática para concursos
III – OBJETIVOS: Apreender e exercitar aspectos gramaticais da norma culta
IV – TEMAS ESPECÍFICOS: 1. Ortografia: emprego das letras; divisão silábica; acentuação gráfica;
abreviaturas e siglas; sinônimos, antônimos, homônimos e parônimos; notações léxicas. 2. Pontuação. 3.
Substantivo: classificação, formação, flexão e emprego. 4. Adjetivo: classificação, formação, flexão e
emprego; locução adjetiva; adjetivos que indicam nacionalidade (gentílicos). 5. Pronome: classificação,
formação, flexão e emprego; colocação dos pronomes oblíquos. 6. Verbo: conjugação dos verbos
regulares, irregulares e defectivos; verbos abundantes; classificação, formação, flexão (modos, formas
nominais, tempos, número, pessoa e voz); locução verbal. 7. Advérbio: classificação e emprego. 8. Análise
sintática: termos da oração; estrutura do período (coordenação e subordinação); orações. 9. Sintaxe:
concordância verbal e nominal; regência verbal e nominal. 10. Ocorrência de crase.
V – METODOLOGIA: aulas dialogadas, exercícios e provas de concursos.
VI – AVALIAÇÃO: Trabalhos em sala: 40 pontos; participação: 20; avaliação final (simulado-dia 23/09) 40
pontos.
VII – CARGA HORÁRIA: 18 (dezoito) horas/aula (01 crédito acadêmico).
VIII – CRONOGRAMA: 06 encontros
Mês
Dias de aula
Agosto
12, 19, 26
Setembro
2, 16, 23
IX – PARTICIPANTES: O Seminário Temático será disponibilizado para todos os alunos da ESDHC.
X – INSCRIÇÕES:
 Somente de 04/08 a 11/08 de 2017, através do Portal Acadêmico.
 Cancelamento: até o dia 11/08 de 2017, através do Portal Acadêmico.
A) Para contar como Seminário Temático:
1º) efetuar pagamento de custos no valor total de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais).
 À vista: o custo total será incluído no boleto de OUTUBRO.
 A prazo: o custo total será dividido em 2 parcelas a serem debitadas nos boletos de
OUTUBRO e NOVEMBRO de 2017.
 O aluno beneficiado pelo FIES, de acordo com as regras deste financiamento, deverá efetuar
o pagamento através do boleto bancário.
2º) participar com, no mínimo, 75% de presença;
3º) ser aprovado com, no mínimo, 65 pontos.
B) para contar apenas como “Atividade Complementar”:
1º) o seminário é gratuito.
2º) participar com, no mínimo, 75% de presença;
3º) ser aprovado com, no mínimo, 65 pontos.
C) A inscrição em Atividades Complementares em horários sobrepostos invalidará ambas as
atividades.
D) A oferta deste seminário está condicionada ao número mínimo de 20 inscritos.
XI – VAGAS: 70 para a modalidade Seminário e 05 vagas para Atividade Complementar.

