
 

 

SEMANA 23  

16/08/2021 a 20/08/2021 

REDAÇÃO 

Aula 45: Análise de redação modelo – Enem 2012   

Nesta aula, o professor Werllen Vieira Ferreira faz uma análise detalhada da proposta de redação 

da prova de 2012, acerca do tema “O movimento imigratório para o Brasil no século XXI”.  

LINK: 

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

Whvm29&index=225 

  

Aula 46: Análise de redação modelo – Enem 2016  

Nesta aula, o professor Werllen Vieira Ferreira dará continuidade às análises de propostas de 

redação, com o tema da prova de 2016 “Caminhos para combater a intolerância religiosa no 

Brasil”, trará também os comentários da banca sobre a redação analisada. 

LINK:  

https://www.youtube.com/watch?v=iQnnrd6csHY&list=PL1h5XXlbI6i4SZwwJ0NyDvlOjuTW

hvm29&index=226 

 

MATEMÁTICA 

Aula 39: Comparação de decimais, razão e proporção, escalas.  

Nesta videoaula, o professor objetiva trazer os seguintes conteúdos: comparação de decimais, 

razão, proporção e escalas. 

LINK: 

https://www.youtube.com/watch?v=hsqOD3UoMe8&list=PL1h5XXlbI6i4SZwwJ0NyDvlOjuT

Whvm29&index=265  

 

Aula 40: Porcentagem, plano cartesiano, moda e mediana.  

Nesta aula, o professor Hélio Marchioni apresentará atividades sobre cálculo percentual de uma 

parte com relação ao todo análise gráfica da função do primeiro grau, comparação de funções no 

plano cartesiano e média, moda e mediana.  

https://www.youtube.com/watch?v=WCMlznCstAg&list=PL1h5XXlbI6i4SZwwJ0NyDvlOjuTWhvm29&index=225
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LINK: https://www.youtube.com/watch?v=TxehI_-

MJ_U&list=PL1h5XXlbI6i4SZwwJ0NyDvlOjuTWhvm29&index=278 

 

BIOLOGIA 

Aula 21: Citologia, mitocôndria e cloroplastos. 

Nesta aula, a professora Thaiane Falcão explicará acerca da célula como unidade estrutural e 

funcional da vida do ser vivo; os constituintes essenciais para o funcionamento de uma célula; o 

metabolismo Energético e a fotossíntese. 

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=ZzZq6POcvsQ&t=19s 

 

QUÍMICA 

Aula 23: Funções orgânicas oxigenadas e nitrogenadas (parte II)  

Nesta aula, o professor Romário Júnior irá explicar funções orgânicas, contemplando: conceito, 

identificação e nomenclatura.  

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=j889VViG2Qc 

 

HISTÓRIA  

Aula 20:  Período Republicano (Parte 02)  

Nesta aula, o professor dará continuidade ao conteúdo acerca dos principais aspectos políticos, 

sociais e econômico da república, abordando as práticas denominadas “Voto de cabresto” e os 

movimentos sociais que eclodiram neste período.  

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

 

FILOSOFIA 

AULA 10: Empirismo (Parte 1)  

Nesta aula, o professor Alexandre Chagas explicará acerca do Empirismo de John Locke, assim 

como as distinções entre racionalismo e empirismo e a ideia de “Tábula Rasa”. 

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=M07ixnecg1k 

 

LITERATURA 

Aula 10: Introdução ao Modernismo  

Nesta aula, a professora Gina Maciel apresentará uma introdução às características do período 

literário Modernismo da chamada 3ª Geração (Prosa), objetivando compreender as prosas 

urbanas, regionalista e intimista, bem como identificar suas características em textos diversos. 

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=8egwW9LX2nI 
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LÍNGUA INGLESA  

Aula 13: Tag Questions and Adverbs  

Nesta aula, o professor João Henrique Valderato Silva explicará sobre os adverbos, tag questions, 

phrasal verbs, vocabulário, e questões do ENEM.  

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=TMi09E9hs8A&t=7s 

 

LÍNGUA ESPANHOLA.  

Aula 4: Pronomes possessivos, interrogativos e exclamativos.  

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

pronomes interrogativos e os pronomes exclamativos.  

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=H0abeLZP42s&t=5s 
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