
 

  

 
 

AULAS DO PRÉ-ENEM ESPÍRITO SANTO 

SEMANA 8: 03/05/2021 a 07/05/2021  

 

REDAÇÃO  

Aula 15: Conhecendo os principais erros da competência 1 

Nesta aula o professor Werllen Vieira Ferreira irá explicar sobre a dinâmica de avaliação dos 

textos; a estrutura sintática; desvios de convenções da escrita; desvios gramaticais. 

https://www.youtube.com/watch?v=2d6KzIPpT_g&list=PL1h5XXlbI6i4SZwwJ0NyDvlOjuTWhv

m29&index=15 

 

Aula 16: Os desafios da Saúde Pública no Brasil  

Nesta aula o professor Werllen Vieira Ferreira irá explicar sobre os argumentos e problemas 

para a temática; entendendo o SUS; constituição Federal (Artigos 196 a 200); áreas do 

conhecimento sobre o tema; as propostas de intervenção temática. 

https://www.youtube.com/watch?v=WX1TwyPd_20&list=PL1h5XXlbI6i4SZwwJ0NyDvlOjuTWh

vm29&index=69  

_____________________________________________________________________________ 

MATEMÁTICA 

Aula 9: Aritmética, Geometria plana e espacial, Escalas e Medidas  

Nesta videoaula, o professor Hélio Marchioni irá explicar regra de três, função do 2º grau, a 

análise e interpretação gráfica e a média aritmética simples. 

https://www.youtube.com/watch?v=vp_APg6pDZU&list=PL1h5XXlbI6i4SZwwJ0NyDvlOjuTWhv

m29&index=17 

Aula 10 : Proporcionalidade, Funções, Gráficos, Tabelas, Estatística e Probabilidade  

Por meio de resolução de questões do ENEM, esta videoaula 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. 

https://www.youtube.com/watch?v=2d6KzIPpT_g&list=PL1h5XXlbI6i4SZwwJ0NyDvlOjuTWhvm29&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=2d6KzIPpT_g&list=PL1h5XXlbI6i4SZwwJ0NyDvlOjuTWhvm29&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=WX1TwyPd_20&list=PL1h5XXlbI6i4SZwwJ0NyDvlOjuTWhvm29&index=69
https://www.youtube.com/watch?v=WX1TwyPd_20&list=PL1h5XXlbI6i4SZwwJ0NyDvlOjuTWhvm29&index=69
https://www.youtube.com/watch?v=vp_APg6pDZU&list=PL1h5XXlbI6i4SZwwJ0NyDvlOjuTWhvm29&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=vp_APg6pDZU&list=PL1h5XXlbI6i4SZwwJ0NyDvlOjuTWhvm29&index=17


https://www.youtube.com/watch?v=0w4MBEtM0o&list=PL1h5XXlbI6i4SZwwJ0NyDvlOjuTWhv

m29&index=18 

_____________________________________________________________________________ 

FÍSICA 

Aula 5: Dinâmica: Leis de Newton e suas Aplicações (parte 1)  

Nesta aula o professor Edson Elias irá explicar sobre o que é força? O que causa? a 1ª Lei de 

Newton; a 2ª Lei de Newton; a 3ª Lei de Newton; e as aplicações das leis. 

https://www.youtube.com/watch?v=r2bLo-3px50  

_____________________________________________________________________________ 

QUÍMICA 

Aula 8: Cálculo químico 

Nesta aula, o professor Romário Júnior Ferreira dará continuidade ao conceito de Mol como 

unidade básica para a química verificando suas relações com as outras unidades de medida por 

meio de relações de cálculo químico.  

https://www.youtube.com/watch?v=v3D-HdfIRCo  

_____________________________________________________________________________ 

HISTÓRIA  

Aula 5: a transição da Alta para a Baixa Idade Média e o surgimento da burguesia  

Nesta aula serão exploradas as transformações decorrentes da transição Alta Idade Média 

para a Baixa Idade Média, em vista do surgimento da burguesia. Nesse sentido, serão 

abordadas as Cruzadas e as mudanças de pensamentos na Europa. 

https://www.youtube.com/watch?v=sI8VSop25UE 

_____________________________________________________________________________ 

GEOGRAFIA 

Aula 08: A Velha e a Nova ordem mundial 

Nesta aula o Professor Paulo Zucolotto abordará os temas: A velha Ordem Mundial; nova 

Ordem mundial; mundo bipolar; corrida espacial; corrida armamentista; Globalização; 

formação dos blocos econômicos; o Brasil na Nova Ordem Mundial. 

https://www.youtube.com/watch?v=6h9q3mpIbJc 

_____________________________________________________________________________ 

SOCIOLOGIA 

Aula 8:  Relações de poder e sociedade  

Nesta aula, o professor Luiz Antônio trabalhará normas e regras sociais, violência física e 

simbólica, disputas de poder, o ‘Poder Simbólico’ em Pierre Bourdieu, as categorias e formas 

de poder em Max Weber, Antonio Gramsci, Talcott Parsons e Michel Foucault.  

https://www.youtube.com/watch?v=0w4MBEtM0o&list=PL1h5XXlbI6i4SZwwJ0NyDvlOjuTWhvm29&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=0w4MBEtM0o&list=PL1h5XXlbI6i4SZwwJ0NyDvlOjuTWhvm29&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=r2bLo-3px50
https://www.youtube.com/watch?v=v3D-HdfIRCo
https://www.youtube.com/watch?v=sI8VSop25UE
https://www.youtube.com/watch?v=6h9q3mpIbJc


https://www.youtube.com/watch?v=4quZMfPYrsc 

_____________________________________________________________________________ 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Aula 5: Interpretação textual (Parte 1)  

Nesta aula a professora Amanda Simões Souza ministrará aula abordando leitura e 

interpretação de texto; compreensão, interpretação e relação entre textos; além de sentido 

denotativo e conotativo. 

https://www.youtube.com/watch?v=ymBYhx2Iseo  

_____________________________________________________________________________ 

LÍNGUA INGLESA 

Aula 8:  Present Perfect and Past Perfect  

Nesta aula o professor João Henrique Valderato Silva busca apresentar o uso dos tempos 

verbais do Present Perfect (Affirmative, Negative and Interrogative)and Past Perfect 

(Affirmative, Negative and Interrogative), Phrasal Verbs (To look), preposições de movimento e 

resolverá questões do Enem.  

https://www.youtube.com/watch?v=lNwyPn8mkFg 

_____________________________________________________________________________ 
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