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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 
 

01/06/2020 A 05/06/2020 
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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%20K

m.) 

 
 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. 
 

Pesquise e registre em seu caderno sobre os povos que fizeram parte da formação da 

identidade do povo capixaba. 

 

 Povos indígenas no Espírito Santo 
Inicialmente, as terras do atual Espirito Santo eram 
habitadas por diversos povos indígenas, todas 
pertencentes ao tronco Tupi; as tribos do interior 
eram chamadas de Botocudos, sendo-lhes atribuído 
comportamento hostil e belicoso, além da prática 
de antropofagia. No litoral, as tribos também eram 
hostis, porém de hábitos um pouco diferentes. 

Na região Sul do atual estado e na região da serra do 

Caparaó, as tribos não eram hostis, e o seu nome 

deriva de seu hábito de levar os visitantes para "ouvir 

o silêncio" da Serra do Castelo. As demais tribos 

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.
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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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eram os aimorés e os goitacás. Na região norte do Espírito Santo várias tribos  ocupavam as regiões 

do Vale dos rios Cricaré e rio Doce, entre eles Tupinambás, Pataxós, Maxacalis e Botocudos que 

emigraram de Minas Gerais e ocuparam toda essa região. Estes últimos foram os mais massacrados 

devido a sua não aceitação de contato com o homem branco. 

 

Território 

Atualmente Aracruz é o único município capixaba que possui índios aldeados no estado do Espírito 

Santo, com duas etnias: Tupiniquim e Guarani. Atualmente são nove aldeias assim distribuídas: 

quatro guaranis e cinco tupiniquins. Os Guaranis, que vieram do sul do País na década de 60, 

mantêm suas características como: a língua, a religião, o artesanato e suas manifestações culturais. 

Já os Tupiniquins, que são remanescentes do município de Aracruz, devido ao contato com o homem 

branco, perderam algumas de suas características, porém mantiveram os grupos culturais como 

referência da sua cultura. 

 

Guarani 

Os indígenas Guarani possuem cultura milenar, 

baseada em sua ancestralidade histórica, política e 

organizativa: "ñanderekó, nanderekó, arandu" é sua 

visão de mundo, sua cosmologia, seu jeito de ser. 

Dotados de extrema espiritualidade, usufruem dela 

como sua autêntica religião que séculos e séculos, o 

sistema político por um lado, e jesuítico por outro, 

tentou deflagrar, apesar das boas intenções. Povo 

"combativo e guerreiro", nas suas convicções 

culturais, detém conhecimentos ancestrais da mais 

elevada categoria, baseados na língua indígena, 

também chamada Guarani, preservada até os dias de hoje, após sofrer milhares de pressões, 

políticas, econômicas e ético-culturais. 

O Guarani tem como essência de vida, isto é, sua marca étnica, a grande prática do "caminhar" que 

significa em língua guarani "guata". O caminhar significa também evoluir e fortalecer-se 

espiritualmente. Essa prática do caminhar, faz parte do movimento migratório dos guarani desde o 

tempo da colonização. Esse caminhar constante é justificado pelo yvý opa, a busca da terra sem 

males, que aqui definimos como uma terra que os permita viver com dignidade, sem interferências 

paternalistas, enfim, um paraíso mítico de sua ascendência.  

 
Tupiniquim 

Os tupiniquins, também chamados tupinaquis, topinaquis e tupinanquins,são um 

grupo indígena brasileiro pertencente à nação tupi. Eles habitavam, por volta do século XVI, duas 

regiões do litoral do Brasil: o sul do atual estado da Bahia e o litoral do atual estado de São 

Paulo entre Cananéia e Bertioga, além da zona de campos no topo da serra ao lado desta última 

http://www.pma.es.gov.br/arquivos/turismo/Dana_Indgena.jpg
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região. Foram o grupo indígena com o qual se deparou a esquadra portuguesa de Pedro Álvares 

Cabral, em 23 de abril de 1500. Atualmente, habitam três terras indígenas no município de Aracruz, 

no norte do estado do Espírito Santo, no Brasil 

 
 

Fonte: http://indioseshistoria.blogspot.com/2015/08/povos-indigenas-do-espirito-santo.html 

 
 
 

 Povo negro no Espírito Santo: 
 

Por ter sido uma região de pequena projeção 

econômica no cenário escravista brasileiro, o 

Espírito Santo recebeu escravos importados 

diretamente da África, mas foi muito grande 

o número de escravos oriundos de outras 

áreas do próprio Brasil. Assim sendo, no 

território capixaba do século XIX, podiam ser 

encontrados africanos escravizados 

juntamente com negros transferidos, 

principalmente da Bahia e de outras regiões 

do Nordeste, Rio de Janeiro e Minas Gerais, 

incluindo a movimentação migratória pós-

republicana. Isso significa que para 

compreender a origem dos negros capixabas 

do século XX deve-se também considerar a 

movimentação migratória dos grupos negros 

que chegaram vindos de outras regiões do 

País e as miscigenações diversas ocorridas 

ao longo do tempo. Documentos da história 

capixaba dão indicações de que por volta de 1550 já existiam, nesta terra, escravos negros, talvez 

trazidos de Portugal pelos conquistadores. Oficialmente, a importação de força de trabalho 

diretamente da África só ocorreu após 1561. 

  

 Entretanto, já havia escravos africanos antes, talvez desde 1540, com o início do plantio de cana-

de-açúcar. Pode-se afirmar sua presença, com certeza, desde 1550, conforme a arrematação dos 

bens de um feitor da capitania, pois nesse documento aparecem listados 12 escravos. Também é 

necessário destacar que os historiadores são unânimes em afirmar que a Capitania do Espírito 

Santo era uma das que mais fazia contrabando de escravos. Além disso, eles afirmam que é 

quase impossível, nos dias atuais, apontar com absoluta certeza a origem dos negros capixabas. 

Entretanto, suspeita-se que por causa das revoltas de escravos acontecidas em São Mateus, 

Guarapari, Serra e na área de Itapemirim, foi muito significativa a presença de Sudaneses  

 

http://indioseshistoria.blogspot.com/2015/08/povos-indigenas-do-espirito-santo.html
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Muçulmanos nessas regiões. Conclui-se então que, assim como ocorre no Brasil em geral, na 

Capitania do Espírito Santo também é difícil definir com precisão a origem da população africana. 

Tal origem é definida primeiro conforme documentação deixada pelo tráfico, que omite a precisão 

dessa origem; segundo pelo que ficou registrado das falas populares, e terceiro pela declaração 

de estudiosos consagrados, mas que também podem ter cometido alguns enganos em face das 

dificuldades apresentadas pela documentação. 

 

Fonte: https://ape.es.gov.br/Media/ape/PDF/Livros/MioloLivroNegros_FINAL_BAIXA.pdf 

 

 

 Imigrantes 
 

O Brasil, em particular, precisava de braços para movimentar suas riquezas, uma vez que seu 
sistema de produção escravista começava a definhar. A proibição do tráfego de escravos a partir 
de 1850, fez com que houvesse, na opinião dos proprietários de terras, uma escassez de mão-
de-obra, o que poderia prejudicar a economia Nacional. 

 
A partir da chegada dos imigrantes, no século XIX, o Espírito Santo ganha nova configuração 
geográfica. As barreiras naturais apresentadas, principalmente pela Mata Atlântica, serão 
rompidas e o interior, sobretudo o norte do Estado, até então intocado, recebeu novos habitantes. 
 
O Espírito Santo recebeu imigrantes de diversas partes da Europa, principalmente da Alemanha 
e da Itália que, junto com os portugueses, africanos e indígenas aqui residentes deram os traços 
principais da cultura capixaba. Igrejas, casarios, calçamentos guardam ainda marcas das 
influências destes povos. Os sítios históricos de Muqui, Santa Leopoldina, São Pedro do 
Itabapoana, o casario do Sítio do Porto de São Mateus e as tradições culturais de municípios como 
Santa Tereza, Domingos Martins e Venda Nova do Imigrante entre outros compõem a riqueza 
cultural e econômica do Estado. 

 
O Espírito Santo é o resultado de uma mistura, um encontro de raças que faz a sua história rica 
de tradição e costumes. A herança européia está presente nas montanhas do interior do ES nas 
danças italianas, pomeranas, alemãs, holandesas e polonesas que resistem e renovam-se. Elas 
foram incorporadas à cultura popular capixaba e suas apresentações são demonstrações de pura 
alegria. Na culinária, uma variedade de pratos. Dos italianos, temos o ministroni, anholini, tortei, 
sopa, pavese, risoto, e a famosa polenta. Dos alemães, chucrutes, geléias, biscoitos caseiros, 
café colonial e o brot (pão caseiro). Nos municípios de Domingos Martins, Marechal Floriano, 
Pedra Azul e Santa Teresa municípios originários de colônias de imigrantes europeus, acontecem 
anualmente festivais que chegam a receber 30 mil pessoas, como a Festa da Polenta, em Venda 
Nova do Imigrante, Festa do Vinho, em Santa Teresa, a do Morango, em Pedra Azul e a 
Sommerfest, em Domingos Martins. 

 
(Espírito Santo - um estado singular. Sandra Medeiros p.78) 

Santa Teresa e Domingos Martins serviu de berço para dois cientistas de renome nacional e 
internacional, ambos descendentes de imigrantes europeus: Augusto Ruschi e Roberto Kautsky. 

 

fonte:%20https://ape.es.gov.br/Media/ape/PDF/Livros/MioloLivroNegros_FINAL_BAIXA.pdf
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O primeiro, destacou-se no estudo dos colibris. Foi biólogo pesquisador dedicado a luta ecológica, 
até a sua morte. O segundo, também já falecido, além de cientista, era estudioso das orquídeas 
e bromélias. Outras personalidades descendentes de europeus destacam-se pelo seu 
empreendorísmo e dinâmica oferecida por sua ação na economia capixaba. Um deles é o ítalo-
capixaba Camilo Cola, proprietário do Grupo Itapemirim líder no setor rodoviário no país, e Helmut 
Meyerfreuld alemão ex-proprietário da Fábrica de Chocolates Garoto uma das três maiores 
fabricantes de chocolates do Hemisfério Sul. Destaca-se também O Grupo COIMEX pertencente 
à Família Coser um dos maiores exportadores de café do Brasil junto ao Grupo Tristão também 
exportador de café. 

Fonte: https://www.es.gov.br/historia/colonizacao 

 
 
 

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: 

 

https://www.es.gov.br/historia/colonizacao
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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. 

 

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 
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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: 

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. 

 

 

 

 

 


