
 

 

AULAS DO PRÉ-ENEM ESPÍRITO SANTO 

SEMANA 10: 17/05/2021 a 21/05/2021 

 

REDAÇÃO 

Aula 19: O Brasil no combate das epidemias  

Nesta aula o professor Werllen Vieira Ferreira irá explicar sobre os problemas causados por 

epidemias e suas consequências sociais; os argumentos e problemas para a temática; os 

conceitos de epidemia, pandemia e endemia; a Constituição Federal (Artigos 196 a 200); as 

áreas do conhecimento sobre o tema; e as propostas de intervenção temática. 

https://www.youtube.com/watch?v=BkGwrz-82ns 

Aula 20: Os desafios da doação de órgãos no Brasil  

Nesta aula o professor Werllen Vieira Ferreira irá explicar sobre a luta pela vida; a questão da 

alteridade; os argumentos e problemas para a temática; a Constituição Federal (Artigos 196 a 

200); as áreas do conhecimento sobre o tema; as propostas de intervenção temática. 

https://www.youtube.com/watch?v=kspKISrHOrc&list=PL1h5XXlbI6i4SZwwJ0NyDvlOjuTWhvm

29&index=73 

 

MATEMÁTICA 

Aula 13:  Aritmética e geometria espacial   

Nesta videoaula, o professor  Hélio Marchioni irá explicar cálculos com frações, volume de um 

paralelepído, escalas de um mapa, porcentagem e regra de três.  

https://www.youtube.com/watch?v=YpCesCk8AXM&list=PL1h5XXlbI6i4SZwwJ0NyDvlOjuTWhv

m29&index=76  

Aula 14:  Proporcionalidade, funções e gráficos 

Nesta videoaula, o professor  Hélio Marchioni irá explicar porcentagem e regra de 

três, equação do 1º grau,   análise de gráficos, e média aritmética simples.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=9x0DAWIDTfI&list=PL1h5XXlbI6i4SZwwJ0NyDvlOjuTWhv

m29&index=77 
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FÍSICA 

Aula 7: Dinâmica: Princípio da Conservação da Energia (parte 1) - Trabalho de uma força 

Nesta aula o professor Edson Elias irá explicar sobre os conceitos de trabalho; trabalhos motor 

e resistente; de trabalho nulo; e de estudo do gráfico (F x D). 

https://www.youtube.com/watch?v=_rmLVgxc824  

 

QUÍMICA 

Aula 10: Conceito de Soluções  

Nesta aula, o professor Romário Júnior Ferreira explicará o conceito de solução, apresentando 

os tipos existentes, além disso apresentará o conceito de concentração e os tipos de relações 

entre solventes e solutos.  

https://www.youtube.com/watch?v=cHUNyuzunTo 

  

HISTÓRIA 

Aula 7: Povos Pré-Colombianos: Incas, Maias e Astecas  

Nesta aula o professor José Quirino tratará acerca das sociedades Pré-colombianas Incas, 

Maias e Astecas e sua organização política, social e econômica. 

https://www.youtube.com/watch?v=iVjlViKG4QQ  

 

GEOGRAFIA 

Aula 10: DIT – Divisão Internacional do Trabalho.  

Nesta aula o Professor Paulo Zucolotto irá explicar sobre a Histórico das DITs; Divisão Social do 

Trabalho; O processo de desenvolvimento do capitalismo: Capitalismo Comercial, Industrial e 

Financeiro.  

https://www.youtube.com/watch?v=OOrH9yoVBfw 

 

SOCIOLOGIA 

Aula 10: Interações sociais e vida cotidiana  

Nesta aula, o professor Luiz Antônio irá explicar o cotidiano como fator reprodutor de atos e 

respostas, abordará o fenômeno contemporâneo dos reality shows e analisará o pensamento 

de Anthony Giddens e Norbert Elias sobre o tema, socialização, relações sociais e cotidiano. 

https://www.youtube.com/watch?v=w24LpouE1iU  
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LÍNGUA PORTUGUESA 

Aula 7: Interpretação textual (Parte 3)  

Nesta aula a professora Amanda Simões Souza terá com temática os tipos de linguagem da 

Língua Portuguesa; os conceitos de língua, variação, norma e variação linguística. 

https://www.youtube.com/watch?v=kDwFUAJacpo  

 

INGLÊS 

Aula 10:  Future Tenses and Modal Verbs  

Nesta aula o professor João Henrique Valderato Silva explicará acerca do uso dos tempos 

verbais do Futuro com Will e Going To, assim como o uso de verbos modais e as estratégias 

para interpretação de texto para o Enem. 

https://www.youtube.com/watch?v=OUOnYchsCwo 
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