
1 DVD contendo 60 e-books 

Os e-books são livros digitais. A portabilidade é, sem dúvida, o maior atrativo do livro 
digital. Com este CD vocês poderá acessá-los a partir do computador de casa ou do 
trabalho. São 60 obras que você pode levar para onde quiser, sem se preocupar com 
peso ou espaço. Dessa forma, os estudos não precisam ser interrompidos em casos de 
viagens ou passeios.

Conteúdo do CD:
56 clássicos literários
1 minidicionário de português
1 minidicionário de inglês
1 minidicionário de espanhol
1 minigramática

Obras de literatura 
nacional e estrangeira!

Minidicionários de inglês, 
espanhol e Português

Minimanual de 
gramática

Miguel de 
Cervantes

Machado 
de Assis

Florbela 
Espanca

ENCICLOPÉDIA

4 EM 1
DA LÍNGUA PORTUGUESA

CONTEÚDO 
EXCLUSIVO:
1. Redação
2. Gramática
3. Literatura
4. Dicionário    
    da Língua  
    Portuguesa

 E mais:
• 1 CD contendo  

 60 e-books
•  Embalagem

Por que é 
importante 
estudar a Língua 
Portuguesa?

A comunicação é o aspecto mais 
importante das nossas vidas. 
Por isso, além de falar bem, é 
importante conhecer todas as 
regras ortográficas e gramaticais 
da nossa língua. O estudo da 
Língua Portuguesa é essencial 
para o aprendizado das outras 
disciplinas.

Qual o peso da 
Redação nas 
provas de Enem, 
vestibulares e 
concursos?

A redação é considerada uma 
das notas com maior peso 
nos exames. Por exemplo, um 
candidato que acerta todas as 
questões e tira uma nota baixa 
em redação, pode ficar de fora do 
processo seletivo.

Aprender a 
escrever bem é 
fácil?

Com estudo e prática, qualquer 
pessoa pode escrever bem, 
de forma clara e objetiva. É 
importante frisar que quanto mais 
a pessoa lê, mais fácil poderá 
desenvolver sua escrita, por 
isso, é fundamental a leitura dos 
clássicos literários.

Para quem 
este material é 
indicado?

Para estudantes do ensino 
fundamental, supletivo, EJA, 
ou qualquer pessoa que deseje 
aprimorar sua escrita.
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Projeto gráfico 
Cada seção foi pensada separadamente, para proporcionar ao 
leitor uma leitura confortável e, ao mesmo tempo, prática. Desta 
forma, é possível realizar os estudos e consultar o dicionário 
sempre que for necessário.

3 Literatura
Contém o estudo das escolas 

literárias e as obras mais influentes 
produzidas no Brasil e no mundo, 
biografia dos autores mais importantes e 
curiosidades 
a respeito 
do universo 
literário. 
Seção 
especial: 
Literatura 
nas provas 
de Enem, 
vestibulares e 
concursos.

4 Dicionário da Língua 
Portuguesa

O dicionário continua sendo a fonte 
de consulta mais eficaz para ampliar o 
vocabulário e conhecer os significados das 
palavras. Nesta seção estão reunidos os 
principais verbetes 
da nossa 
língua, com 
definições claras 
e eficientes, de 
modo que o leitor 
não encontrará 
dificuldades 
quanto ao 
significado e 
aplicação dos 
termos.

2 Gramática
São abordados os 

principais pontos do estudo 
da Língua Portuguesa, tais 
como: classes gramaticais, 
sintaxe, concordância, 
regência e figuras de 
linguagem. Seção especial: 
Gramática nas provas 
de Enem, vestibulares e 
concursos.

1 Redação
Aqui, todo o conteúdo de redação 

é trabalhado de forma dinâmica e com 
muitos exemplos. Inclui: estudo dos 
gêneros textuais, modelos de dissertações 
argumentativas, 
análise de 
redações que 
alcançaram 
nota máxima 
nos exames. 
Seção especial: 
Redação 
nas provas 
de Enem, 
vestibulares e 
concursos.

UM GUIA DE ESTUDOS COMPLETO DA LÍNGUA PORTUGUESA 4 
volumes 

em 1




