


Se você é novo por aqui, vou primeiro me apresentar. Eu sou o Samuel 
Cunha, seu futuro professor de Biologia. Eu sou biólogo, formado em Ciên-
cias Biológicas, na modalidade Licenciatura pela Universidade Federal de 
Pelotas, com menção honrosa em 2012.  

Quando terminei a graduação fiz mestrado na mesma instituição. E no ano 
de 2015 me tornei mestre especialista em Parasitologia. Mas e minhas ex-
periências em sala de aula? Elas iniciaram durante o segundo ano da facul-
dade. E hoje trabalho com ensino online. Comecei meu projeto no YouTube. 
Atualmente meu canal conta com mais de 670.000 inscritos e 25 milhões 
de visualizações dos conteúdos gratuitos e exclusivos de biologia que dis-
ponibilizo lá. 

Nestes anos que me dediquei ao meu canal do YouTube percebi que muitos 
alunos tinham dificuldade em Biologia. E queriam garantir uma boa pontu-
ação no ENEM e vestibulares, e também nas provas que fazem nas escolas. 
Foi então que decidi criar a minha plataforma de Biologia com aulas exclu-
sivas, apostilas, listas de exercícios e simulados para ajudar na preparação 
dos estudantes. E desde 2018 ajudo estudantes do Brasil inteiro a mandar 
muito bem na Biologia. 

Na minha plataforma, você encontra diversos cursos que vão te ajudar 
a conquistar o seu objetivo, seja ele melhorar as suas notas na escola ou 
conquistar uma vaga de ensino superior nas melhores universidades bra-
sileiras. 

Intensivo 2021
Agora que você já sabe que meu compromisso é com o seu desempenho 
acadêmico é hora de conhecer melhor meu curso, o Intensivo 2021 e o que 
você estudará nas aulas. 

Além das diversas vídeo-aulas completas, você terá acesso à listas de ex-
ercícios e apostilas aprofundadas sobre os conteúdos. E diversos simulados 
para colocar os seus conhecimentos em prática. 

Ao longo dos meus anos em sala de aula e no YouTube desenvolvi minha 
própria metodologia para garantir que você obtenha ótimos resultados e 
aprenda com facilidade ao assistir as aulas disponíveis na plataforma. As 
aulas têm duração variada, há algumas mais curtas e outras mais longas. 
Mas os ciclos de estudo são planejados levando em consideração o tempo 
médio de atenção do nosso cérebro. 

Fala gurizada, 
Tudo certinho?



O curso intensivo tem grande quantidade de conteúdo, mas também pri-
oriza a prática. Depois de assistir às aulas e ler as apostilas, é essencial que 
você faça exercícios. E também os simulados. Eles serão os seus grandes 
aliados para que você entenda em quais conteúdos têm mais dificuldade e 
precisa dar uma atenção especial. 

E tem mais uma grande vantagem do meu curso intensivo: você tira as 
suas dúvidas com nossos monitores. Se você ficou com dúvidas em um de-
terminado conceito ou questão, vamos te ajudar a esclarecer a sua dúvida. 

Se você está assumindo um compromisso de realizar os seus sonhos e 
focar nos seus estudos, já está saindo na frente de muitos estudantes. Se 
quiser garantir o seu sucesso em Biologia atenção para este conselho: 
comece a estudar hoje. Cada dia de estudo é mais um dia que você está 
próximo da conquista do seu objetivo. 

Confira, abaixo, a programação completa do meu curso Intensivo de 
Biologia para ENEM e VESTIBULARES:

Plano de Estudos Assunto
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O que é Biologia?

Níveis de Organização Estudados em Biologia 

Método Científico 

Características Gerais dos Seres Vivos 

Origem e Evolução da Vida na Terra 

Introdução – Componentes da Matéria Viva 

Água – Compostos Inorgânicos

Sais Minerais – Compostos Inorgânicos (18 min)

Carboidratos – Compostos Orgânicos (18 min) 

Lipídios – Compostos Orgânicos

02 

Proteínas – Compostos Orgânicos

Vitaminas  – Compostos Orgânicos

Ácidos Nucleicos, DNA – Compostos Orgânicos

Ácidos Nucleicos, RNA – Compostos Orgânicos

Introdução à citologia: a célula

Células Eucarióticas X Células Procarióticas

Célula Animal x Vegetal 

Membrana Plasmática: Características e Função

Solução: Soluto e Solvente

Transporte Através da membrana, Transporte Passivo



03

Transporte Ativo: Bomba de Na+ K+

Transporte Ativo por Vesículas

Envoltórios externos à membrana plasmática

Organelas Citoplasmáticas Parte 1

Organelas citoplasmáticas parte 2

 Núcleo

Relação entre Cromossomo, DNA e Gene

Divisão Celular - Interfase e Mitose

 Meiose

05

Respiração Celular

Fermentação 

Fotossíntese 

Quimiossíntese 

Síntese Proteica 

06

Angiospermas 

Fruto e Pseudofruto 

Raiz 

Caule 

Folha

 Histologia vegetal 

Fisiologia vegetal 

Angiospermas 

Fruto e Pseudofruto 

Raiz 

Caule 

Folha

 Histologia vegetal 

Fisiologia vegetal 
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Introdução à Histologia 

Tecido epitelial 

Especializações de células do tecido epitelial 

A pele humana - estruturas e função 

Tecidos conjuntivos

Tecido conjuntivo propriamente dito 

Tecido conjuntivo adiposo 

Tecido conjuntivo cartilaginoso

Tecido conjuntivo ósseo 

07

Introdução à  Zoologia 

Poríferos 

Cnidários 

Platelmintos 

Nematelmintos 

Moluscos 
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Anelídeos 

Introdução aos Artrópodes 

Insetos 

Aracnídeos 

Crustáceos

Miriápodes

Equinodermos

Introdução aos Cordados

Cordados Peixes

Cordados Anfíbios 

Répteis 
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Aves 

Mamífero 

Sistema Digestório - Parte 1 

Sistema Digestório - Parte 2 

Sistema Circulatório 

Sistema Respiratório 

Sistema Urinário 

10

Sistema Nervoso 

Sistema Endócrino 

Introdução à Genética 

Genótipo e Fenótipo

Probabilidade em Genética

1° Lei De Mendel 

 Variações da 1ª  Lei de Mendel

Heranças Ligadas ao Sexo 

Grupos Sanguíneos 

Heredograma 

2° Lei de Mendel 
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Interação Gênica 

Linkage

Herança Quantitativa ou Poligênica

Lamarckismo 

Darwinismo 

Neodarwinismo 

Conceitos em Evolução

Introdução à Ecologia 

Cadeia e Teia Alimentar 



E o que achou da
proposta do curso?
Muito boa, né?  
Esse curso de Biologia tem um grande diferencial: ele é todo planejado 
com base nos conteúdos que sempre marcam presença no ENEM e nas 
principais provas de vestibular do Brasil. Ou seja, você vai estudar ape-
nas o que é necessário. Dessa forma você terá tempo disponível para 
estudar as outras disciplinas que também são importantes para a sua 
aprovação. 

Mesmo que as aulas sejam gravadas, durante o tempo que você esti-
ver estudando comigo vai ser praticamente como se eu estivesse aí do 
seu lado. Escolhendo a minha plataforma de biologia, e se matriculando 
hoje, você começa a estudar comigo quando, onde e como puder. Eu te 
garanto que na hora de resolver as questões vai ser como eu estivesse 
cochichando a resposta no seu ouvido. 

Com esta metodologia que desenvolvi ao longo dos anos, garanti a 
aprovação de diversos alunos nos diversos estados do nosso país. Ah, e 
mais uma informação importante: tornando-se meu aluno você tam-
bém terá acesso à diversas análises de vestibular, onde eu te mostro 
quais os conteúdos mais importantes para cada uma das provas. E 
também a resolução de diversas provas de vestibular do Brasil. 



E aí, vamos firmar
essa parceria? 
Se a resposta for “Sim”, tenho uma oportunidade única pra você. Um cupom 
com 20% de desconto pra você garantir sua vaga e começar a alcançar 
seus objetivos ainda hoje  e revisar todo o conteúdo antes da sua prova.

Para utilizar o cupom, na hora da compra, basta você clicar no link abaixo, 
digitar no campo código promocional o cupom EMENTA20 e pronto, o des-
conto será aplicado na hora. 

USAR MEU CUPOM  E  ESTUDAR  
COM O PROF. SAMUEL CUNHA

Tenho certeza que você vai tomar 
a decisão correta e mudar a sua 
vida. Um abraço do seu professor 
de Biologia.

Samuel Cunha

https://www.facebook.com/professorsamuelcunha
https://www.instagram.com/professorsamuelcunha/
https://t.me/professorsamuelcunha
https://www.youtube.com/channel/UCdLt2OhiWNLRsGNF-0DE4-A
http://pinterest.pt/professorsamuelcunha
https://professorsamuelcunha.com.br/
https://professorsamuelcunha.com.br/

