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ARTE 

   

 Neoclassicismo. 

 
Atividade de execução pessoal 

 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

                                                                       

 Atletas Capixabas em diferentes esportes: 
 
 
Atividades 

1) Listamos alguns atletas que representam o esporte desse maravilhoso Estado. 
Pesquise sobre outros atletas capixabas que não estão nessa lista. 
 

R:  

Esquiva Falcão Florentino, pungilista, nascido em Vitória,E.S. -  12 de 
dezembro de 1989. 

 Em 2012, tornou-se o primeiro boxeador brasileiro a conquistar 
a medalha de prata em uma olimpíada,nos Jogos Olímpicos de Londres 
2012.[2] 

Esquiva é irmão de Yamaguchi Falcão e filho de Adegard Câmara 
Florentino, conhecido como Touro Moreno, ex-pugilista que ganhou esta 
alcunha ao empatar uma luta realizada na década de 60 contra Waldemar 

Santana, pupilo de Hélio Gracie. (Wikipédia) 

 

Erick Vinicius Silva e Silva nascido em Vila Velha, E.S., 

no dia  21 de junho de 1984, lutador de artes marciais 

mistas brasileiro , categoria meio-médio (até 77 kg). Foi 

campeão do Jungle Fight e assinou contrato com o Ultimate 

Fighting Championship em 2011.[1] 

Erick sonhava em ser jogador de futebol, mas começou 

no jiu-jitsu ainda adolescente, por influência de nomes 

como Royce Gracie.[2] Hoje, o lutador é faixa preta de Jiu-jitsu. 

CHAVE DE CORREÇÃO 
 

Semana de 01/06 a 05/06/2020 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Vit%C3%B3ria_(Esp%C3%ADrito_Santo)
https://pt.wikipedia.org/wiki/12_de_dezembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/12_de_dezembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1989
https://pt.wikipedia.org/wiki/Medalha_de_prata
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jogos_Ol%C3%ADmpicos_de_Ver%C3%A3o_de_2012
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jogos_Ol%C3%ADmpicos_de_Ver%C3%A3o_de_2012
https://pt.wikipedia.org/wiki/Esquiva_Falc%C3%A3o#cite_note-dadospessoais-2
https://pt.wikipedia.org/wiki/Yamaguchi_Falc%C3%A3o_Florentino
https://pt.wikipedia.org/wiki/Adegard_C%C3%A2mara_Florentino
https://pt.wikipedia.org/wiki/Adegard_C%C3%A2mara_Florentino
https://pt.wikipedia.org/wiki/Touro_Moreno
https://pt.wikipedia.org/wiki/Waldemar_Santana
https://pt.wikipedia.org/wiki/Waldemar_Santana
https://pt.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9lio_Gracie
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vila_Velha
https://pt.wikipedia.org/wiki/21_de_junho
https://pt.wikipedia.org/wiki/1984
https://pt.wikipedia.org/wiki/Artes_marciais_mistas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Artes_marciais_mistas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jungle_Fight
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ultimate_Fighting_Championship
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ultimate_Fighting_Championship
https://pt.wikipedia.org/wiki/Erick_Silva#cite_note-1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Futebol
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jiu-jitsu
https://pt.wikipedia.org/wiki/Royce_Gracie
https://pt.wikipedia.org/wiki/Erick_Silva#cite_note-2
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jiu-jitsu


 

 

2 

Erick treina intensivo na X-Gym, onde é parceiro de treinos de Anderson Silva, Rafael 

Feijão e Ronaldo Souza. Mas, ele também treina na Team Nogueira e no Pro Fight. 

 

 
Anderson França Varejão, mais conhecido por Varejão ou Andy, nascido 

em Colatina, no dia 28/09/1982, jogador brasileiro de basquetebol 

profissional. Com 2,11 metros de altura, ele joga como pivô. Atualmente 

está sem clube. Antes, defendia as cores do Flamengo no NBB. Seu irmão 

mais velho, Sandro Varejão, também foi jogador de basquete. (Wikipédia) 

 
 

  
 
Marcos Henrique Louzada Silva, mais conhecido como Didi, nascido 

em Cachoeiro de Itapemirim, 2 de julho de 1999 é um jogador de 

basquete profissional brasileiro. Em 2019, ele foi draftado para a NBA 

na 35ª posição pelo Atlanta Hawks, antes de seus direitos serem 

negociados com os New Orleans Pelicans. Assim, tornou-se o 18º 

jogador brasileiro a atuar na NBA. (Wikipédia) 

 
  

 
 

2) Você se destaca em alguma modalidade esportiva ou alguma atividade física? Então, 
envie um vídeo praticando. Pode ser um solo de dança, uma sequência de 
embaixadinha, entre outros. 
 

R: Atividade de execução pessoal. 

 
 

3) Paulo André representa muito bem o nosso estado no atletismo, um esporte legal e 
acessível. Faça uma pesquisa e registre em seu caderno sobre as modalidades de 
corrida: Maratona, Corrida de Rua e Revezamentos. 
  

Resposta: 

 Maratona é a corrida mais longa do atletismo. São 42,195 km de muito esforço, 

desgaste, dificuldade e resistência. Históricamente é a última e mais 
emocionante prova dos Jogos Olimpicos. 

A Maratona é disputada desde os primeiros Jogos Olímpicos da era moderna, em 1896, 

sendo que o percurso a princípio era de 40 km. 

(Fonte: https://www.infoescola.com/esportes/maratona/) 
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 Corrida de Rua, O critério da Federação Internacional das Associações de Atletismo 

(IAAF) define as Corridas de Rua, como provas de pedestreanismo, como disputadas em circuitos 

de rua (ruas, avenidas, estradas) com distâncias oficiais variando de 5 Km a 100 Km. 

Hoje as Corridas de Rua são bem populares em todo o mundo. São praticadas em sua grande 
maioria por atletas amadores que buscam melhorar e aumentar sua qualidade de vida através da 
prática esportiva. Na última década, houve um aumento significativo do número de praticantes, 
tanto no mundo como no Brasil. 

(Fonte: https://www.webrun.com.br/historia-da-modalidade-corridas-de-
rua/#:~:text=Atualmente%2C%20o%20crit%C3%A9rio%20da%20Federa%C3%A7%C3%A3o,5%20Km%20a%20100%2

0Km.) 

 

 Corridas de Revezamento: são, obrigatoriamente, divididas em quatro etapas de 

100 ou de 400m. Cada equipe de atletas, formada por quatro corredores, ocupa uma raia da pista 

de atletismo, de modo que sair da raia pode gerar desclassificação. Ao fim de cada percurso, há 

uma área de 20m destinada à troca de posse do bastão. A equipe vencedora é aquela que 

completar o ciclo da prova em menor tempo. 
 

(Fonte: http://www.dicionarioolimpico.com.br/atletismo/cenario/corridas-de-revezamento) 
 
 

HISTÓRIA 

 

 

 Colonização do Solo Espirito Santense. 

 

Atividade. 
 

1) No 2º vídeo é narrado que os imigrantes foram trazidos para o Espírito Santo por causa de 

falta de mão de obra. Você concorda com esta narrativa? Por quê? 

 

Resposta pessoal 

 

2) Na formação da identidade de nosso estado vimos a participação dos povos indígenas, 

negros e imigrantes europeus. Qual o ponto em comum que existe entre estes três povos? 

  

            Resposta: Os três povos foram explorados pelos colonizadores. 

            

 

3) Em seu caderno, faça uma análise crítica sobre a colonização do Espírito Santo, de   

acordo com o texto e os vídeos apresentados. 

 

Resposta pessoal 

https://www.webrun.com.br/historia-da-modalidade-corridas-de-rua/#:~:text=Atualmente%2C%20o%20crit%C3%A9rio%20da%20Federa%C3%A7%C3%A3o,5%20Km%20a%20100%20Km.
https://www.webrun.com.br/historia-da-modalidade-corridas-de-rua/#:~:text=Atualmente%2C%20o%20crit%C3%A9rio%20da%20Federa%C3%A7%C3%A3o,5%20Km%20a%20100%20Km.
https://www.webrun.com.br/historia-da-modalidade-corridas-de-rua/#:~:text=Atualmente%2C%20o%20crit%C3%A9rio%20da%20Federa%C3%A7%C3%A3o,5%20Km%20a%20100%20Km.
file:///C:/Users/naysa.taboada/AppData/Local/Temp/(Fonte:%20http:/www.dicionarioolimpico.com.br/atletismo/cenario/corridas-de-revezamento
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MATEMÁTICA 

 

 NOTAÇÃO CIENTÍFICA 

ATIVIDADES 

1. Escreva os números a seguir utilizando notação científica. 

a) 158 000 000 000 = R.: 1,58 . 1011 

b) 0,00000002 = R.:  2 . 10-8 

c) 54 000 000 = R.:  5,4 . 107 

d) 1 000 000 000 000 = R.:  1 . 1012 

e) 0,0000000097 = R.:  9,7 . 10- 9 

f) 0,00000206 = R.:  2,06 . 10- 6 

 

2. Efetue os cálculos e represente cada item por um único número. 

a) 6 . 10-12 = R.:  0,000000000006 

b) 3,45 . 105 = R.:  345 000 

c) 1,07 . 108 = R.:  107 000 000 

d) 2,6 . 10-4 = R.:  0,00026 

 

3. Em notação científica, a massa de um elétron em repouso corresponde a 9,11 x 10−31 kg e um 

próton, nessa mesma condição, tem massa de 1,673 x 10-27 kg. Quem possui maior massa? 

Resposta correta: O próton possui maior massa. 

Escrevendo os dois números em forma decimal, temos: 

Massa do elétron 9,11 x 10−31: 

 

Massa do próton 1,673 x 10-27: 

 

Observe que quanto maior o expoente da potência de 10, maior o número de casas decimais que 

compõem o número. O sinal de menos (-) indica que a contagem deve ser feita da esquerda para 

direita e de acordo com os valores apresentados a maior massa é a do próton, pois seu valor está 

mais próximo de 1. 
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4. (Enem/2015) As exportações de soja no Brasil totalizaram 4,129 milhões em toneladas no mês 

de julho de 2012 e registraram um aumento em relação ao mês de julho de 2011, embora tenha 

havido uma baixa em relação ao mês de maio de 2012. 

1 tonelada = 1000 kg 

A quantidade, em quilogramas, de soja exportada pelo Brasil no mês de julho de 2012 foi de: 

a) 4,129 x 103 

b) 4,129 x 106 

c) 4,129 x 109 

d) 4,129 x 1012 

e) 4,129 x 1015 

Alternativa correta: c) 4,129 x 109. 

Podemos dividir a quantidade de soja exportada em três partes: 

4,129 milhões toneladas 

A exportação é dada em toneladas, mas a resposta deve estar em quilogramas e, por isso, o 

primeiro passo para resolver a questão é fazer a conversão de toneladas para quilogramas. 

1 tonelada = 1 000 kg = 103 kg 

São milhões de toneladas exportadas, sendo assim, devemos multiplicar quilogramas por 1 milhão. 

1 milhão = 106 

106 x 103 = 106 + 3 = 109 

Escrevendo o número de exportações em notação científica, temos 4,129 x 109 quilogramas de 

soja exportada. 

 

 

5. (Enem/2017) Uma das principais provas de velocidade do atletismo é a prova dos 400 metros 

rasos. No Campeonato Mundial de Sevilha, em 1999, o atleta Michael Johnson venceu essa prova, 

com a marca de 43,18 segundos. 

Esse tempo, em segundo, escrito em notação científica é: 
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a) 0,4318 x 102 

b) 4,318 x 101 

c) 43,18 x 100 

d) 431,8 x 10-1 

e) 4 318 x 10-2 

Alternativa correta: b) 4,318 x 101 

Embora todos os valores das alternativas sejam formas de representar a marca de 43,18 segundos, 

apenas a alternativa b está correta, pois obedece às regras da notação científica. 

O formato utilizado para representar os números é N . 10n, onde: 

 N representa um número real maior ou igual a 1 e menor que 10. 

 O n é um número inteiro que corresponde ao número de casas decimais que a vírgula "andou". 

A notação científica 4,318 x 101 representa 43,18 segundos, pois a potência elevada a 1 tem como 

resultado a própria base. 

4,318 x 101 = 4,318 x 10 = 43,18 segundos. 

 
 

6. Observe como Célia realizou uma multiplicação e uma divisão com números representados com 

notação científica. 

• (1,5 . 109) . (8 . 105) = 1,5 . 8 . 109 . 105 = 12 . 109 + 5  = 12 . 1014 = 1,2 . 1015 

• (7,65 . 108) : (9 . 105) = 
7,65 .10⁸ 

9 .10⁵
 =  

7,65  .105.10³ 

9 .10⁵
 = 

7,65 .10³ 

9
 = 

7650 

9
 = 850 = 8,5 . 102  

No caderno, realize os cálculos a seguir e indique a resposta em notação científica. 

a) (2,25 . 10-3) . (4 . 105) = R.: 2,25 . 4 . 10-3 . 105 = 9 . 10 -3 + 5  = 9 . 102 

b) (8,4 . 107) : (2,1 . 108) = R.: = 
8,4 .10⁷ 

2,1 .10⁸
=  

8,4 .  10⁷ 

2,1 .107.10¹
 = 

8,4  

2,1 .10¹
= 

8,4  

21
 = 0,4 = 4 . 10-1 

c) (6,8 . 106) . (5,5 . 104) = R.: 6,8 . 5,5 . 106 . 104 = 37,4 . 106 + 4 = 37,4 . 1010 = 3,74 . 1011 

d) (2,94 . 109) : (3,5 . 10³) = R.: = 
2,94 .10⁹ 

3,5 .10³
= 

2,94 .106.10³ 

3,5 .10³
 = 

2,94 .10⁶ 

3,5 
 = 

2 940 000 

3,5 
 =  

840 000 = 8,4 . 10⁵ 
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7. (UNIFOR) Um número expresso na notação científica é escrito como o produto de dois números 

reais: um deles, pertencente ao intervalo [1,10[, e o outro, uma potência de 10. Assim, por exemplo, 

a notação científica do número 0,000714 é 7,14 × 10–4. De acordo com essa informação, a notação 

científica do número  é: 

a) 40,5 x 10–5 

b) 45 x 10–5 

c) 4,05 x 10–6 

d) 4,5 x 10–6 

e) 4,05 x 10–7 

Alternativa correta: d) 4,5 x 10–6 

Para resolver a questão, podemos reescrever os números na forma de notação científica. 

 

Na operação de multiplicação das potências de mesma base somamos os expoentes. 

 

Na divisão das potências, repetimos a base e subtraímos os expoentes. 

 

Passamos então o resultado para notação científica. 

 

 


