Materiais didáticos

Preparação total
para o sucesso
dos alunos no ENEM
e nos melhores
vestibulares do país
O Pré-Vestibular do Ético é ideal para quem tem como meta a aprovação. Pois está junto com o
aluno nessa fase decisiva, proporcionando a ele uma total preparação com materiais eficientes e
dinâmicos, e conteúdos extremamente atualizados.
Também coloca à disposição questões mais recentes dos exames, além de apresentar o conteúdo
das disciplinas distribuídos pelas quatro áreas do conhecimento.

Porque quem almeja
o sucesso nos
vestibulares do país
e no ENEM, precisa
estar muito bem
preparado.

pré-vestibular
conjunto de obras

Foco ENEM

O conjunto de obras da coleção do Ético, composta pelos materiais SUPER, HIPER e MEGA, retoma o conteúdo do
Ensino Médio a partir de diferentes propostas, que atendem às necessidades específicas de cada escola – uma
revisão completa e objetiva.
Para isso, prioriza questões de vestibulares recentes, de diferentes formatos; agrupa atividades e exercícios
complementares por módulos e disponibiliza todas as resoluções comentadas no portal sejaetico.com.br

serviços
7 cadernos de
teoria
4 cadernos de
atividades

4 cadernos
com teoria e
atividades

2 cadernos
de teoria
e atividades

materiais Opcionais:

4 cadernos por
disciplina
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Materiais didáticos
Estrutura Super

Preparação total para o vestibular
Sua composição é recomendada para os cursos que têm duração de um ano.
Todo o conteúdo do Ensino Médio apresentado de forma didática, completa
e precisa, dirigido ao estudo para os vestibulares e Enem.

O Super contempla as disciplinas:
Língua Portuguesa | Matemática | Biologia | Física | Química | Geografia | História

11 cadernos:
7 cadernos de teoria
4 cadernos de atividades

duração
de um ano

pré-vestibular

+ de 1.400 questões inéditas
v o lta d a s pa r a o E N E M

Foco ENEM

EM FOCO
• Questões do Enem
resolvidas;
• Indicação de competência
e habilidade;
• Análise da compreensão
dos procedimentos
em questões semelhantes.

serviços

Atenção no Enem
• Destaque para
os conceitos mais
frequentes no Enem.
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Materiais didáticos
Estrutura Hiper e mega

Intenso na teoria e na prática
O Hiper apresenta conteúdo dimensionado para os cursos de carga horária
reduzida e pode ser aplicado de 4 a 6 meses de preparação. Sua estrutura
possibilita aprendizagem intensiva, com revisão completa do conteúdo,
incentivando o melhor desempenho do aluno no vestibular.

O Hiper contempla as disciplinas:
Língua Portuguesa | Matemática | Biologia | Física | Química | Geografia | História

4 cadernos com
teoria e
atividades.

Conteúdo
completo e
contextualizado.

Duração de
4 a 6 meses

pré-vestibular
Revisão com eficiência

Intenso na teoria e na prática

Foco ENEM

O Mega é o material ideal para retomar os saberes aprendidos e fixar os pontos mais
importantes de cada área do conhecimento. Pode ser trabalhado nos últimos meses
do Ensino Médio ou em cursos Pré-Vestibulares mais compactos (de 2 a 4 meses).
Não só recupera o que já foi aprendido, como também relembra conceitos e fixa
os pontos mais importantes de cada disciplina. Conciso e eficiente, tem excelente
relação custo-benefício, com inglês já incluso em seus cadernos.

O Mega contempla as disciplinas:

Duração de
2 a 4 meses

serviços

Língua Portuguesa | Matemática | Biologia | Física | Química | Geografia | História | Inglês

2 cadernos com
teoria e
atividades de todas
as disciplinas,
incluindo Inglês e
Produção de Texto.

Integração entre
ilustrações e
contexto favorece
o trabalho
intensivo.
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Materiais didáticos
Estrutura Revisa

Revisão em ritmo acelerado
O Ético Revisa é um material ideal para as revisões de fim
de ano. Composto por um único caderno, reúne atividades
desafiadoras e exercícios dos principais vestibulares do Brasil
para uma última revisão de todo o conteúdo.
Com esse material, os professores têm a oportunidade de
fazer uma retrospectiva das aulas, e os alunos podem rever
os conceitos já aprendidos, recordando-se os pontos mais
importantes de cada disciplina.

materiais Opcionais:

PRODUÇÃO DE TEXTO
Estabelece diálogo entre as diferentes áreas do
conhecimento, favorecendo o desenvolvimento da
competência leitora e da habilidade de escrita. Suas
atividades de análise, interpretação e elaboração de
diferentes tipos de textos ampliam a visão do aluno
e permitem o aperfeiçoamento de suas capacidades
argumentativa e propositiva. 4 cadernos (integram
teoria e atividades).

pré-vestibular

Foco ENEM

FILOSOFIA

SOCIOLOGIA

Propõe a compreensão das correntes filosóficas e
proporciona reflexão sobre a humanidade e sua relação
com o Universo. 4 cadernos (integram teoria e atividades).

Trabalha com as principais questões da área
e promove o entendimento da sociedade
contemporânea, assim como de suas atividades.
4 cadernos (integram teoria e atividades).

INGLÊS

ESPANHOL

Proporciona o estudo de gramática e vocabulário 		
de língua inglesa por meio de textos e atividades 		
que enfatizam as habilidades de leitura e escrita.
4 cadernos (integram teoria e atividades).

Estruturado para desenvolver habilidades de escrita
e leitura em língua espanhola, atendendo às exigências
do Enem e demais exames de seleção.
4 cadernos (integram teoria e atividades).

serviços

49

