
 

 

SEMANA 24  

23/08/2021 a 27/08/2021 

REDAÇÃO 

Aula 47: Análise de redação modelo – Enem 2018  

Nesta aula, o professor Werllen Vieira Ferreira examinará a proposta de redação do Enem 2018, 

que teve como tema “Desafios para a formação educacional de surdos no Brasil”. E também 

apresentará os comentários da banca sobre a redação analisada. 

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=sUNAi4JnQUY  

 

Aula 48: Análise de redação modelo – Enem 2019  

Nesta aula, o professor Werllen Vieira Ferreira irá explicar acerca da proposta de redação do 

Enem 2019, a partir do tema “Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados 

na internet”, analisará o caderno de redação; estrutura da introdução, estrutura do 

desenvolvimento, estrutura da proposta de intervenção temática e os comentários da banca sobre 

a redação analisada. 

LINK: 

https://www.youtube.com/watch?v=VfWEC_9d1Po&list=PL1h5XXlbI6i4SZwwJ0NyDvlOjuT

Whvm29&index=227 

 

MATEMÁTICA 

Aulas 41: Multiplicação, projeção ortogonal e comparação de escalas 

Nesta videoaula, o professor apresentará a resolução de problemas envolvendo a multiplicação, 

projeção ortogonal e comparação de escalas. 

LINK: 

https://www.youtube.com/watch?v=Z1xPYQJ41tk&list=PL1h5XXlbI6i4SZwwJ0NyDvlOjuT

Whvm29&index=279 

 

Aula 42: Volumes, função do 2º grau, gráficos e médias  

Nesta videoaula o professor resolverá exercícios acerca da comparação de volumes entre sólidos, 

análise das raízes de uma função do 2º grau, interpretação de um gráfico de linha e média 

ponderada.  

LINK: 
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https://www.youtube.com/watch?v=VfWEC_9d1Po&list=PL1h5XXlbI6i4SZwwJ0NyDvlOjuTWhvm29&index=227
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https://www.youtube.com/watch?v=Z1xPYQJ41tk&list=PL1h5XXlbI6i4SZwwJ0NyDvlOjuTWhvm29&index=279


https://www.youtube.com/watch?v=Fj3DfQItsdY&list=PL1h5XXlbI6i4SZwwJ0NyDvlOjuTW

hvm29&index=280 

 

BIOLOGIA 

Aula 22: Evolução   

Nesta aula, a professora Thaiane Falcão explicará acerca da Evolução.  

LINK: https://youtu.be/AW5cOwR4rY8 

 

QUÍMICA 

Aula 24: Isomeria  

Nesta aula, o professor Romário Júnior irá explicar Isomeria plana, geométrica e óptica. 

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=daNM7FP9f0g 

 

HISTÓRIA  

Aula 21:  Período Republicano (Parte 03)  

Nesta aula, o professor José Quirino aprofundará a temática das revoltas sociais, que emergiram 

neste período histórico, com enfoque na Revolta da Vacina, Revolta da Chibata, Tenentismo e a 

Revolta do Forte de Copacabana, assim como, a Semana de Arte Moderna. 

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=MdHWklw0YA8 

 

GEOGRAFIA 

Aula 22: Regionalização brasileira.  

Nesta aula, o professor Leonardo Fialho explicará sobre as macrorregiões brasileiras, as regiões 

geoeconômicas nacionais, os aspectos econômicos de cada uma dessas regiões, indicadores 

sociais, crescimento econômico do nordeste brasileiro e a administração e estratégias 

governamentais.  

LINK: https://youtu.be/ZFXizVlOKe0 

 

FILOSOFIA 

Aula 11: Empirismo (Parte 2)  

Nesta aula, o professor Alexandre Chagas dará continuidade à corrente empirista tendo como 

foco a compreensão do pensamento de David Hume e Francis Bacon. 

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=5GqD8HAArnk 

 

LITERATURA 
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Aula 11: Modernismo (1ª Geração-Poesia)  

Nesta aula, a professora Gina Maciel abordará a chamada Geração de 30, identificando suas 

características em textos diversos, tratará ainda sobre as características do período literário 

modernista, considerando a influência do Realismo e do Romantismo sobre os autores desse 

período.  

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=ly-R2UpUOko 

 

LÍNGUA INGLESA  

Aula 14: Passive Voice, Suffixes and Prefixes  

Nesta aula, o professor João Henrique Valderato Silva explicará sobre a voz passiva, sufixos, 

prefixos, vocabulário e as questões do ENEM.  

LINK: https://youtu.be/vEFo7Dje6Hw 

 

LÍNGUA ESPANHOLA.  

Aula 5: Pronomes demonstrativos e indefinidos.  

Nesta videoaula, a professora Míriam Henrique Silva irá abordar sobre os pronomes 

demonstrativos e os pronomes indefinidos.  

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=YyFDa1TNoyU 
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