
 

AULAS DO PRÉ-ENEM ESPÍRITO SANTO 

SEMANA 4: 05/04/2021 a 09/04/2021 

 

REDAÇÃO 

Aula 7:  Violência contra animais  

Nesta aula, o professor Werllen Vieira abordará aspectos relativos ao tema violência 

contra animais, apresentará trechos de textos sobre o tema, bem como trabalhará 

para a produção de texto dissertativo argumentativo sobre violência contra os animais. 

LINK: 

https://www.youtube.com/watch?v=2d6KzIPpT_g&list=PL1h5XXlbI6i4SZwwJ0NyDvlOj

uTWhvm29&index=15 

 

Aula 8: Bullying na sociedade brasileira  

Nesta aula, o professor Werllen Vieira abordará aspectos relativos ao tema Bullying na 

sociedade brasileira, bem como trabalhará os principais argumentos para a produção 

de texto dissertativo argumentativo. 

LINK: 

https://www.youtube.com/watch?v=rK05H3xh8kY&list=PL1h5XXlbI6i4SZwwJ0NyDvlOj

uTWhvm29&index=16 

 

MATEMÁTICA 

Aula 4: Porcentagem, juros, funções, gráficos e medidas de tendência central  

Por meio de resolução de questões do ENEM, a aula visa trazer conhecimentos 

algébricos, analisar informações expressas em gráficos ou tabelas como recurso para 

a construção de argumentos, e finalmente avaliar propostas de intervenção na 

realidade utilizando conhecimentos de estatística e probabilidade. 

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=XyEl8jCk0-

A&list=PL1h5XXlbI6i4SZwwJ0NyDvlOjuTWhvm29&index=8 
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BIOLOGIA 

Aula 4: Ciclos biogeoquímicos  

Nesta videoaula, a professora Thaiane Falcão Gon irá explicar sobre o ciclo da água, o 

ciclo do carbono, o ciclo do nitrogênio, o ciclo do oxigênio e o efeito estufa e 

aquecimento global. 

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=MoYU0CqJ5Ak 

 

FÍSICA 

Aula 1: Introdução à Cinemática e Velocidade Escalar Média  

Nesta videoaula, o professor Edson Elias irá explicar sobre os conceitos de referencial, 

movimento e repouso; posição; trajetória, deslocamento; variação, velocidade escalar 

média; e a revisará questões do Enem. 

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=shDgmgyGXjk 

 

QUÍMICA 

Aula 4 : Funções inorgânicas (Parte 1)  

Nesta videoaula, o professor Romário Júnior Ferreira objetiva a compreensão dos 

tipos de funções inorgânicas, caracterizando os ácidos e bases. 

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=1xLTQfq-AUY 

 

HISTÓRIA 

Aula 1 : Civilizações antigas: Egito e Mesopotâmia 

Nesta videoaula, o professor José Quirino irá apresentará os principais aspectos 

políticos, sociais e econômicos de civilizações antigas como Egito e Mesopotâmia.  

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=NI_xLBBAiJk 

 

GEOGRAFIA 

Aula 4: Problemas ambientais globais  

Nesta videoaula, o professor Paulo Zucoloto irá explicar sobre os principais problemas 

ambientais globais.   

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=IkDpnjp6PYM 
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SOCIOLOGIA 

Aula 4: A Sociologia de Karl Marx  

Nesta videoaula, o professor Luiz Antônio visa possibilitar a compreensão do 

estudante sobre os principais aspectos da sociologia marxista, e como essa procura 

responder aos problemas sociais. Para isso, apresentará os conceitos de: Modos de 

Produção, Mais-valia, Classes Sociais, Proletariado, Burguesia, Materialismo histórico 

e dialético, dentre outros conceitos importantes na teoria marxista, além do conceito 

de ideologia e seu desenvolvimento. 

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=8QAzkcF4DuU 

 

LÍNGUA INGLESA 

Aula 4: Articles, Nouns and Genitive Case  

Nesta videoaula, o professor João Henrique Valderato Silva objetiva apresentar o uso 

dos artigos, assim como expor acerca do gênero, substantivos e o uso do genitivo em 

língua inglesa, e deste modo reforçar o estudo de tópicos gramaticais para uma boa 

compreensão do texto. 

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=iaHSD_jZHVE 
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