
 
 

AULAS DO PRÉ-ENEM ESPÍRITO SANTO 

SEMANA 6: 19/04/2021 a 23/04/2021 

 

 
REDAÇÃO 
 

Aula 11: Violência contra a pessoa idosa no Brasil 
 
Nesta aula, o professor Werllen Vieira Ferreira irá explicar sobre a violência contra a 
pessoa idosa, por meio de argumentos e problemas para a temática; áreas do 
conhecimento sobre o tema; propostas de intervenção temática.  
 
LINK: 
https://www.youtube.com/watch?v=6xuDKEcYfuw&list=PL1h5XXlbI6i4SZwwJ0NyDvlOju
TWhvm29&index=36 
 
 
 
Aula 12: A violência no trânsito brasileiro  
 
Nesta aula, o professor Werllen Vieira Ferreira irá explicar sobre a violência no trânsito 
brasileiro, por meio argumentos e problemas para a temática; áreas do conhecimento 
sobre o tema; propostas de intervenção temática. 
 
LINK: 
https://www.youtube.com/watch?v=qlomqGTbAkg&list=PL1h5XXlbI6i4SZwwJ0NyDvlOju
TWhvm29&index=37 
 
 
 

MATEMÁTICA 
 

Aula 6: juros simples, função afim, análise gráfica e medidas de tendência central 

 

Por meio de resolução de questões do ENEM, a aula 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 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=_YJftwy1VSM&list=PL1h5XXlbI6i4SZwwJ0NyDvlOjuT

Whvm29&index=10 
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BIOLOGIA 
 

Aula 6: Organização celular  

 

Nesta aula, a professora Thaiane Falcão irá explicar sobre os conceitos de célula como 
unidade estrutural e funcional da vida do ser vivo; constituintes essenciais para o 
funcionamento de uma célula; células procariontes e células eucariontes; membrana 
plasmática, citoplasma e material genético. 

 

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=tl8kHKg6CsY 

 
 
 
FÍSICA 

 
Aula 3: Movimento Uniformemente Variado (MUV) Parte 2  
 
Nesta aula, o professor Edson Elias irá esclarecer sobre os conceitos de Classificação do  
movimento;  Gráfico V x t;  Equação da posição;  Gráfico S x t;  Equação de Torricelli. 
 
LINK: https://www.youtube.com/watch?v=73xPWMdpKPQ 
 
 
 
QUÍMICA 
 

Aula 6: Balanceamento de reações, reações de neutralização e combustão  
 
Nesta aula, o professor Romário Júnior Ferreira apresentará as formas de balanceamento 
de reações, as reações de neutralização e os tipos principais tipos de reações químicas 
de combustão.   
 
LINK: https://www.youtube.com/watch?v=GsNC7n4iBv0 
 
 

 
HISTÓRIA 
 
Aula 3: Civilizações antigas: Roma  
 
Nesta aula, o professor José Quirino dará continuidade às civilizações antigas trazendo 
Roma e seus aspectos políticos, sociais e econômicos explicando seu legado para a 
democracia atual.  
 
LINK: https://www.youtube.com/watch?v=3ebCBHavdls 
 
 

GEOGRAFIA 
 

Aula 6: Industrialização no Brasil  
 
Nesta aula, o professor Paulo Zucoloto explicará sobre o histórico da industrialização no 
Brasil considerando suas quatro etapas: durante a Era Vargas; na Era Kubitschek, no 
governo militar e nos dias atuais.  
 
LINK: 
https://www.youtube.com/watch?v=pW1LPXLvlf4&list=PL1h5XXlbI6i4SZwwJ0NyDvlOjuT
Whvm29&index=134 
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SOCIOLOGIA 
 

Aula 6: Sociedade e Modos de Produção  
 
Nesta aula, o professor Luiz Antônio irá explicar o processo de transição do camponês em 
operário; os avanços técnicos e tecnológicos e as mudanças nas relações de trabalho; a 
definição do conceito de ‘modo de produção’ na teoria marxista; os dois níveis 
‘infraestrutura’ e ‘superestrutura’; os modos de produção e suas características ao longo 
da história. 
 
LINK: https://www.youtube.com/watch?v=jskjPMWJfiI 
 
 

 
INGLÊS 
 

Aula 06:  Simple Present and Present Continuous  

 

Nesta aula, o professor João Henrique Valderato Silva demonstrará  o uso dos tempos 
verbais do Simple Present (Affirmative, Negative and Interrogative) e Present Continuous 
(Affirmative, Negative and Interrogative), o uso de verbos auxiliares, Conjunctions (time 
and consequence ideas) e Phrasal Verbs (To Drop / To Give). Além disso, resolverá 
questões do Enem. 
 

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=JVwvqfiV3Sw 
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