
 

AULAS DO PRÉ-ENEM ESPÍRITO SANTO 

SEMANA 5: 12/04/2021 a 16/04/2021 

 

REDAÇÃO 

Aula 9: O preconceito linguístico no Brasil  

Esta videoaula visa compreender os vários textos sobre o preconceito linguístico, 

discuti aspectos que envolvem o tema, e finalmente produz conclusões sobre a 

temática. 

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

zGva0MiNH4&list=PL1h5XXlbI6i4SZwwJ0NyDvlOjuTWhvm29&index=19 

 

Aula 10: O discurso de ódio no Brasil  

Esta videoaula visa discutir e analisar as causas do discurso de ódio contra 

populações marginalizadas (negros, indígenas, mulheres, camponeses, pobres etc.), 

com vistas à tomada de consciência e à construção de uma cultura de paz, empatia e 

respeito às pessoas, também, compreender vários contextos que envolvem o discurso 

de ódio; e finalmente, produzir o texto dissertativo argumentativo sobre discurso de 

ódio no Brasil.  

LINK: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZBPjghBdmc8&list=PL1h5XXlbI6i4SZwwJ0NyDvlOj

uTWhvm29&index=20 

 

MATEMÁTICA 

Aula 5: cálculo numérico, volume e capacidade e semelhança de triângulos  

Por meio de resolução de questões do ENEM, a aula 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=-zGva0MiNH4&list=PL1h5XXlbI6i4SZwwJ0NyDvlOjuTWhvm29&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=-zGva0MiNH4&list=PL1h5XXlbI6i4SZwwJ0NyDvlOjuTWhvm29&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=ZBPjghBdmc8&list=PL1h5XXlbI6i4SZwwJ0NyDvlOjuTWhvm29&index=20
https://www.youtube.com/watch?v=ZBPjghBdmc8&list=PL1h5XXlbI6i4SZwwJ0NyDvlOjuTWhvm29&index=20


LINK: 

https://www.youtube.com/watch?v=sN6NjUb4SVU&list=PL1h5XXlbI6i4SZwwJ0NyDvlO

juTWhvm29&index=9 

 

BIOLOGIA 

Aula 5: Relações ecológicas  

Nesta aula, a professora Thaiane Falcão irá elucidar sobre os conceitos de relações 

ecológicas existentes entre os seres vivos de mesma espécie e de espécies 

diferentes; nível ecológico e evolutivo a importância das interações entre os seres 

vivos; espécies endêmicas e exóticas e seu possível estabelecimento em determinado 

ambiente. 

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=FZqdz8NrKeQ 

 

FÍSICA 

Aula 2: Movimento Uniforme (MU) E Movimento Uniformemente Variado (MUV) 

Parte 1  

Nesta aula o professor Edson Elias irá elucidar sobre os conceitos de movimento 

uniforme, equação do MU; classificação do movimento; posição de encontro; gráfico 

sxt; movimento variado; aceleração; equação da velocidade do MUV. 

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=nw4WJd1oB4g 

 

QUÍMICA 

Aula 4: Funções inorgânicas (Parte 2)  

Nesta videoaula, o professor Romário Júnior Ferreira dará continuidade ao conteúdo 

de funções inorgânicas caracterizando os óxidos e as sais. 

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=0zOQEJBdUng 

 

HISTÓRIA 

Aula 2: Civilizações antigas: Grécia  

Nesta aula, o professor José Quirino abordará a civilização antiga da Grécia, tendo 

como ponto de partida seus aspectos políticos, sociais e econômicos, explicando seu 

legado para a democracia atual. 

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=guxE317bLVM 

https://www.youtube.com/watch?v=sN6NjUb4SVU&list=PL1h5XXlbI6i4SZwwJ0NyDvlOjuTWhvm29&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=sN6NjUb4SVU&list=PL1h5XXlbI6i4SZwwJ0NyDvlOjuTWhvm29&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=FZqdz8NrKeQ
https://www.youtube.com/watch?v=nw4WJd1oB4g
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GEOGRAFIA 

Aula 5: Industrialização mundial  

Nesta aula, o professor Paulo Zucoloto apresentará o histórico da industrialização na 

América e Ásia, as etapas da Revolução Industrial, o Taylorismo, Fordismo, Toyotismo 

e Volvismo. Abordará também os tipos de empresas: transnacionais, multinacionais, 

empresas globais. 

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=rQ53ukSudFw 

 

SOCIOLOGIA 

Aula 5: A Sociologia de Max Weber  

Nesta aula, o professor Luiz Antônio irá explicar a ruptura de Weber com os modelos 

marxista e durkheiminiano; os principais conceitos de Weber: tipo ideal; ação social; 

dominação carismática, tradicional e burocrático-racional; as sociedades e o 

capitalismo; A ética protestante e o espírito do capitalismo. 

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=pYtP0R85Kpc 

 

INGLÊS 

Aula 05: Pronouns and WH- words   

Nesta aula, o professor João Henrique Valderato Silva abordará o uso dos pronomes e 

as diferenças entre as WH-words, reforçando o estudo de tópicos gramaticais para 

uma boa compreensão do texto, bem como resolverá questões que já caíram no 

ENEM. 

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=V5LIi1theiM 
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