
 
 

AULAS DO PRÉ-ENEM ESPÍRITO SANTO 

SEMANA 9: 10/05/2021 a 14/05/2021 

REDAÇÃO 

Aula 17: Sedentarismo e obesidade no Brasil  

Nesta aula o professor Werllen Vieira Ferreira irá explicar sobre os argumentos e problemas 

para a temática; Constituição Federal (Artigos 196 a 200); as áreas do conhecimento sobre o 

tema; os impactos na saúde física e mental; as práticas de alimentação saudável; e as 

propostas de intervenção temática. 

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

m29&index=70 

Aula 18: A questão da estética no Brasil  

Nesta aula o professor Werllen Vieira Ferreira irá explicar sobre os argumentos e problemas 

para a temática; os padrões de beleza ilusórios e restritivos; a Constituição Federal (Artigos 

196 a 200); as áreas do conhecimento sobre o tema, os Impactos na saúde física e mental; e as 

propostas de intervenção temática. 

https://www.youtube.com/watch?v=BD0hRzO7Kg8&list=PL1h5XXlbI6i4SZwwJ0NyDvlOjuTWhv

m29&index=71  

_____________________________________________________________________________ 

MATEMÁTICA 

Aula 11: Cálculos com frações, classificação de sólidos geométricos, volume e capacidade 

Por meio de resolução de questões do ENEM, esta videoaula visa avaliar propostas de 

intervenção na realidade utilizando conhecimentos numéricos, utilizar conhecimentos 

geométricos de espaço e forma na seleção de argumentos propostos como solução de 

problemas do cotidiano, e finalmente, avaliar proposta de intervenção na realidade, utilizando 

conhecimentos geométricos relacionados a grandezas e medidas. 

https://www.youtube.com/watch?v=0wWjBcnPG8U&list=PL1h5XXlbI6i4SZwwJ0NyDvlOjuTWh

vm29&index=23  

Aula 12: Razões, função do 1º grau, análise de gráficos e desvio padrão 

Por meio de resolução de questões do ENEM, esta videoaula visa avaliar propostas de 

intervenção na realidade envolvendo variação de grandezas, avaliar propostas de intervenção 

na realidade utilizando conhecimentos algébricos, analisar informações expressas em gráficos 
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ou tabelas como recurso para a construção de argumentos e finalmente avaliar propostas de 

intervenção na realidade utilizando conhecimentos de estatística e probabilidade. 

https://www.youtube.com/watch?v=Mg58LQ1DEGE&list=PL1h5XXlbI6i4SZwwJ0NyDvlOjuTWh

vm29&index=24  

_____________________________________________________________________________ 

FÍSICA 

Aula 6: Dinâmica: Leis de Newton e suas Aplicações (parte 2)  

Nesta aula o professor Edson Elias irá explicar sobre os conceitos de força peso, de força 

normal; de força elástica; de força tração; e as aplicações das leis. 

https://www.youtube.com/watch?v=3BmWfGVMZc0 

_____________________________________________________________________________ 

QUÍMICA 

Aula 9: Estequiometria    

Nesta aula, o professor Romário Júnior Ferreira explicará análise, cálculo e identificação de 

cálculos estequiométricos.  

https://www.youtube.com/watch?v=C5IJWU62OUU 

_____________________________________________________________________________ 

HISTÓRIA 

Aula 6: Expansão marítima e a chegada dos europeus na América  

Nesta aula o professor José Quirino explicar sobre o processo de Expansão Marítima, bem 

como a chegada dos europeus na América e o Tratado entre os portugueses e espanhóis. 

https://www.youtube.com/watch?v=V6QoRfusaO0 

_____________________________________________________________________________ 

GEOGRAFIA 

Aula 09: Blocos Econômicos 

Nesta aula o Professor Paulo Zucolotto explicará: Os tipos de associações de Blocos; Os 

principais blocos econômicos do mundo; Formação da União Europeia; Nafta; USMCA; 

Mercosul; Unasul; CEI; União Africana; Blocos econômicos: Vantagens e desvantagens dos 

blocos. 

https://www.youtube.com/watch?v=7r0It_gvcPA 

_____________________________________________________________________________ 

SOCIOLOGIA 

Aula 9: Diferenças sociais, desigualdade social e violência  
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Nesta aula, o professor Luiz Antônio irá explicar diferenças e as desigualdades sociais, definir e 

compreender os conceitos de cultura e etnocentrismo, os ‘fundamentos’ sociais das diferentes 

formas de preconceito, sistemas de estratificação social e discurso meritocrático versus 

igualdade de oportunidades.   

https://www.youtube.com/watch?v=Y592DYPQr54  

_____________________________________________________________________________ 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Aula 6: Interpretação textual (Parte 2)  

Nesta aula a professora Amanda Simões Souza explanará acerca das concepções de linguagem; 

o conceito de linguagem e seus diferentes usos compreendendo os tipos de linguagem. 

https://www.youtube.com/watch?v=7w-2CiZEYuI  

_____________________________________________________________________________ 

INGLÊS 

Aula 09:  Use of Gerund and Infinitive  

Na aula a seguir o professor João Henrique Valderato Silva apresentará o uso dos tempos 

verbais do Gerund e do Infinitive, o uso de verbos no Particípio Passado e reforçar o uso de 

estratégias para interpretação de texto no Enem. 

https://www.youtube.com/watch?v=P7CT5TTTDqE 

_____________________________________________________________________________ 
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