
 

AULAS DO PRÉ-ENEM ESPÍRITO SANTO 

SEMANA 3: 29/03/2021 a 02/04/2021 

 

REDAÇÃO 

Aula 5: O parágrafo do desenvolvimento 

A aula visa apresentar estratégias para produzir o parágrafo do desenvolvimento para a 

Redação do ENEM. 

LINK: 

https://www.youtube.com/watch?v=dGZUN2ixRNs&list=PL1h5XXlbI6i4SZwwJ0NyDvlOjuTWhv

m29&index=13 

 

Aula 6:  O parágrafo da conclusão  

A aula visa apresentar estratégias para produzir o parágrafo da conclusão para a redação do 

ENEM. 

LINK: 

https://www.youtube.com/watch?v=sZIvcrzx1m8&list=PL1h5XXlbI6i4SZwwJ0NyDvlOjuTWhvm

29&index=14 

 

MATEMÁTICA 

Aula 3 : Números decimais, polígonos e transformação de unidades de medida.  

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

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

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

conhecimentos geométricos relacionados a grandezas e medidas. 

LINK: 

https://www.youtube.com/watch?v=eXBfS1HPjfA&list=PL1h5XXlbI6i4SZwwJ0NyDvlOjuTWhvm

29&index=7 
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https://www.youtube.com/watch?v=sZIvcrzx1m8&list=PL1h5XXlbI6i4SZwwJ0NyDvlOjuTWhvm29&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=sZIvcrzx1m8&list=PL1h5XXlbI6i4SZwwJ0NyDvlOjuTWhvm29&index=14
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BIOLOGIA 

Aula 3 : Poluição  

Nesta aula a professora Thaiane Falcão abordará o conceito de eutrofização e seus impactos 

para o ambiente e cadeias tróficas, definirá o conceito de bioacumulação e magnificação 

trófica. Serão discutidos os principais agentes de poluição atmosférica, os impactos da 

poluição na água do planeta, bem como os impactos gerados no solo e seus possíveis danos.  

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=138q_FfUBwc 

 

QUÍMICA 

Aula 3: 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=17AuRgw3Xsc 

 

GEOGRAFIA 

Aula 3: Problemas sociais urbanos.  

Nesta aula, o professor Paulo Zucoloto irá explicar sobre os problemas sociais urbanos, os 

impactos causados por eles nas áreas urbanizadas, o desemprego, a educação, a violência e a 

poluição, o transporte, a saúde, a falta de habitação e a gentrificação. 

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=mpWioE7JtP8 

 

SOCIOLOGIA 

Aula 3: A Sociologia de Émile Durkheim  

Nesta aula, o professor Luís Antônio irá explicar sobre os principais conceitos da sociologia de 

Émile Durkheim, dentre os quais se destacam a neutralidade científica, os fatos sociais, a 

solidariedade mecânica e orgânica. 

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=8g6aEzLKSGs 

 

INGLÊS 

Aula 3:   Revisão Básica de Língua Inglesa (Basic Review)  

https://www.youtube.com/watch?v=138q_FfUBwc
https://www.youtube.com/watch?v=17AuRgw3Xsc
https://www.youtube.com/watch?v=mpWioE7JtP8
https://www.youtube.com/watch?v=8g6aEzLKSGs


Nesta aula o professor João Henrique Valderato Silva propõe uma revisão dos aspectos básicos 

de gramática da língua inglesa e a prática do uso dos verbos, pronomes, preposições e 

vocabulário. 

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=aP4KnwUDvuk 
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