
 

 

AULAS DO PRÉ-ENEM ESPÍRITO SANTO 

SEMANA 2: 22/03/2021 a 26/03/2021 

 

REDAÇÃO 

Aula 3: Ambientação no Enem – estratégia e correção da redação  

Aula objetiva apresentar um breve contexto do ENEM, também mostrar as estruturas do texto 

dissertativo; e finalmente apresenta as estratégias de correção. 

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=-
jP0dMYj76Q&list=PL1h5XXlbI6i4SZwwJ0NyDvlOjuTWhvm29&index=2 
 

Aula 4:  O parágrafo da introdução 

A aula visa apresentar as estratégias para produzir o parágrafo da introdução para redação para 

o ENEM. 

LINK: 

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

m29&index=4 

 

MATEMÁTICA 

Aula 2: Proporcionalidade, funções, gráficos, tabelas, estatística e probabilidade 

Por meio de resolução de questões do ENEM, a aula visa utilizar 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=3kpWk8P8Z2M&list=PL1h5XXlbI6i4SZwwJ0NyDvlOjuTWh

vm29&index=6 

 

BIOLOGIA 

Aula 2: Ecologia 
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Nesta videoaula a professora Thaiane Falcão abordará os seguintes temas: cadeias alimentares, 

teias alimentares, pirâmides ecológicas, o ciclo da matéria, fluxo de energia, sucessão ecológica, 

talassociclo, limnociclo e epinociclo.  

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=LWqdhOr5eaI 

 

QUÍMICA 

Aula 2: Ligações químicas   

Nesta videoaula serão abordados os conteúdos ligações químicas (iônica, covalente e metálica), 

as propriedades de compostos iônicos e covalentes, assim como o conceito de ligações químicas 

e as propriedades de compostos iônicos e moleculares. 

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=G8jmNi213gA 

 

GEOGRAFIA 

Aula 2: Problemas ambientais urbanos  

Nesta aula o professor Paulo Zucoloto irá explicar sobre os principais problemas ambientais 

urbanos, os impactos causados por eles nas áreas urbanas, as medidas e convenções ambientais. 

O posicionamento do Brasil e dos EUA e a resolução comentada de questões do Enem sobre a 

temática.  

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=Em_BZp8cuNQ 

 

SOCIOLOGIA 

Aula 2: O Positivismo e o pensamento sociológico  

Nesta aula, o professor Luiz Antônio irá explicar sobre a corrente filosófica do positivismo e sua 

importância para a Sociologia.  

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=bwj5Qfyv2T8 

 

INGLÊS 

Aula 2: Técnicas de Leitura (Reading Techniques)   

Nesta aula o professor João Henrique Valderato Silva apresentará técnicas de leitura em textos 

de línguas estrangeiras, como fazer uso e retirar elementos verbais e não-verbais para 

interpretação de textos em línguas estrangeiras, abordando exemplos de práticas de 

interpretação de textos em língua inglesa.  

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=6MVRyGWpjEg 
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