
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA 
ESCOLA MUNICIPAL DEP. FREIAS NOBRE 

Rua Gaspar de Lemos, 405, Vl Lídia, DIADEMA 

6ª SÉRIE -EJA 

Instruções aos educandos e suas famílias: 

Caros Alunos 

Em tantos anos de escola, desde aluna iniciando lá em 1976 até os dias de hoje, nunca vivi uma situação como 

essa. É assustadora e preocupante. Mexe com toda nossa estrutura enquanto ser humano, em todas as nossas 

dimensões: biológica, emocional, familiar, social, financeira.... Exige esforços, lucidez e foco para lidarmos 

com tudo que ela envolve: saúde, vida e morte, sofrimento, incertezas, perdas e interrupção abrupta da nossa 

rotina. 

 Por isso temos que procurar alternativas e caminhos para seguir a luta mais antiga do ser humano 

neste mundo: continuar nossa existência. A história se repete, mesmo com todo avanço que alcançamos.   

 No momento, o que foi pensado para diminuir os prejuízos e manter o mínimo para garantia do 

semestre letivo foi realizar os estudos domiciliares a partir da plataforma da Secretaria de Educação, 

abastecida com o trabalho dos professores e gestores escolares, realizado a partir de nossas casas. O lado 

bom é que nos ajuda a manter a cabeça ocupada e sair um pouco desse circuito gerado pela doença e suas 

trágicas consequências. 

 Para nós – profissionais e alunos – é mais um desafio, pois não temos o aparato tecnológico necessário 

nem o domínio pleno dessas ferramentas tecnológicas, mas podemos aprender e vamos nos ajudar. Com esse 

intuito criamos os grupos de WhatsApp das turmas. Assim nos falamos, encaminhamos as dificuldades ou 

dúvidas e manteremos o mínimo para superar essa crise e não perdermos totalmente o ritmo escolar. 

Aproveitem para usar o e-mail de vocês também. 

 Estabeleçam uma rotina.Tirem um horário do dia para os estudos. Registrem em seus cadernos. Se 

puderem imprimir, imprimam. Façam anotações para esclarecimentos e trocas futuras. Além do que 

propusermos, se possível, leiam. Assistam a diferentes programas e canais. Consultem sites. Se souberem de 

alguém sem acesso à internet, avisem. Vamos juntos ajudar como pudermos. Precisamos agora de uma rede 

solidária e ativa.  

 É normal ter medo, ter a incerteza, mas é necessária a ação e manter o pensamento positivo, confiante 

na superação, ainda que um pouco demorada, deste momento. Todavia juntos, seguindo as orientações 

técnicas, fazendo nossa parte teremos sucesso na nossa empreitada. 

Fiquem bem, sejam cuidadosos, bonitas e bonitos. Logo nos veremos! 

Professora Carmen e cia 

 

 



 

 

 

 

 

INGLÊS 

CONTEXTUALIZAÇÃO 

 A atividade proposta dá sequência ao trabalho que estava sendo desenvolvido em sala de aula como 

tema A Língua Inglesa no cotidiano. Os textos remetem a uma situação atualque permite a compreensão e 

interação do leitor. 

OBJETIVOS 

 Realizar leitura para ter uma ideia geral do texto, buscar informações específicas, compreender 

detalhes com autonomia relacionando a seus conhecimentos. 

Welcome to the beginning of our home studying. Be calm to do the activities, because WhatsApp group will 

connect us for more explain and doubts. Goodjob! 

(Bem-vindo a esse início de estudos domiciliares. Tenham tranquilidade para realizar as atividades, pois 

estaremos conectados pelo grupo para mais explicações e tirar dúvidas. Bom trabalho!) 

ATIVIDADE 

A. Readthetextbelow. (Leia o texto abaixo.) 

 

https://g1.globo.com/ciencia-e-

saude/noticia/2020/02/12/londres-confirma-

primeiro-caso-de-coronavirus.ghtml 

Acesso em 26 de março de 2020. 

B. Answer in Portuguese. (Responda em 

Português.) 

1. Qual o assunto do texto? 

2. Pode-se afirmar que ele foi publicado na China? 

Por quê? 

3. Há no texto palavras transparentes (parecidas 

com as nossas, pois são da mesma família de 

palavras). Ela ajudam na compreensão do texto. 

Copie três delas 

...................................................................................

...................................................................................

.............. 

4. Observe as ilustrações no texto. Agora escreva o 

que significa: 

a. cough 

.......................................................................... 

 b. runny nose 

.................................................................. 

 

https://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2020/02/12/londres-confirma-primeiro-caso-de-coronavirus.ghtml
https://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2020/02/12/londres-confirma-primeiro-caso-de-coronavirus.ghtml
https://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2020/02/12/londres-confirma-primeiro-caso-de-coronavirus.ghtml


 

 

C. Read the text below. (Leia o texto abaixo.) 

 

http://outroladodanoticia.com.br/2020/03/17/jornais-ingleses-estampam-capas-com-alerta-sobre-

gravidade-da-covid-19/ Acesso em 26 de março de 2020. 

 

D. Responda. 

1. Qual o foco da notícia?   

 a. (   ) A covid-19 e seus efeitos.       

 b.(  ) A mudança na atitude do governante. 

2. Como você traduz a chamada da notícia? 

.............................................................................................................................................................. 

3. Esse texto pode ser encontrado em: 

a. (  ) um livro.  

b. (  ) uma revista.    

c. (  ) um jornal. 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

GEOGRAFIA 

 
CONTEXTUALIZAÇÃO:  
              Para compreender o brasil, um dos caminhos, é entender os movimentos migratórios internos, 
como se sentem e se identificam diante dos fenômenos, uma vez que o ser humano é um agente 
geográfico.  
 
OBJETIVO:  

Discutir a migração regional e a interna. 
Orientações para a realização da 1ª atividade de geografia. 

 Em seu caderno de geografia: 
 Coloque a data. 
 Copie a questão e responda a seguir. 
 Utilize caneta azul ou preta. 
 Dúvidas entrar em contato com a profª pelo grupo de whatsapp. 
  boa atividade. 
 

 
ATIVIDADE 
 

1. Leia a letra de canção a seguir. 
 

  
 
No dia em que vim-me embora 
Caetano Veloso 
No dia em que eu vim-me embora 
Minha mãe chorava em ai 
Minha irmã chorava em ui 
E eu nem olhava pra trás 
No dia que eu vim-me embora 
Não teve nada de mais 
Mala de couro forrada com pano forte brim cáqui 
Minha vó já quase morta 
Minha mãe até a porta 
Minha irmã até a rua 
E até o porto meu pai 
O qual não disse palavra durante todo o caminho 
E quando eu me vi sozinho 
Vi que não entendia nada 
Nem de pro que eu ia indo 
Nem dos sonhos que eu sonhava 
Senti apenas que a mala de couro que eu carregava 
Embora estando forrada 
Fedia, cheirava mal 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk03MmOvvLC6XySqbNz3unpegKO3HNw:1585245777132&q=Caetano+Veloso&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3MLQwzMlaxMrnnJhakpiXrxCWmpNfnA8AHmcghB4AAAA&sa=X&ved=2ahUKEwisxLXb3LjoAhXzIbkGHWEID4IQMTAAegQIDhAF&sxsrf=ALeKk03MmOvvLC6XySqbNz3unpegKO3HNw:1585245777132


 

 

Afora isto ia indo, atravessando, seguindo 
Nem chorando nem sorrindo 
Sozinho pra Capital 
Nem chorando nem sorrindo 
Sozinho pra Capital 
Sozinho pra Capital 
Sozinho pra Capital 
Sozinho pra Capital 
Fonte: LyricFind 
Compositores: Emanuel Viana Teles Veloso Caetano / Gilberto Gil 
Letra de No dia em que vim-me embora © Warner Chappell Music, Inc 
  
 
  
1A. Vocês reconhecem o movimento populacional que ocorre nessa letra? Vocês conhecem alguém que 
fez esse movimento? Que movimento é esse e de onde são as pessoas?  
 
1B. Quais os motivos que levaram as pessoas a  migrar para os grandes centros, como São Paulo e Rio de 
Janeiro? 
 
1C. Como as pessoas receberam os migrantes regionais? 
 
2.Em quais atividades econômicas os migrantes se inserem? Por quê? 
 
3.Numa crise sanitária como a que está ocorrendo agora, qual a chance4.Como vocês se sentiram com a 
leitura desta letra de música? 

 

CIÊNCIAS 

Pesquisa: O que é o Coronavírus. 

OBJETIVO: 

O objetivo dessa pesquisa é fazer com que aluno possa compreender o que é o vírus, seus sintomas, 

as suas formas de transmissão, a importância da prevenção e dos cuidados que se deve tomar com ele. 

CONTEXTUALIZAÇÃO:  

De acordo com o momento que estamos passando, faz-se necessário que tenhamos informações 

seguras em relação à doença Coronavírus, para que possamos saber como nos prevenir. Para a realização 

dessa pesquisa será indicado o link da página do Ministério da Saúde. 

ATIVIDADE:  
Após acessar o link abaixo, faça a leitura da parte indicada( O que é Conavírus até  Como é feito o 

tratamento do Coronavírus), reflita e realize sua pesquisa conforme a orientação abaixo. Você também 
poderá usar o texto do seu caderno. 
A pesquisa poderá ser realizada no caderno ou em uma folha de papel almaço para entrega posterior. 
 

https://www.lyricfind.com/


 

 

Acesse o link abaixo para ler o texto. 

https://coronavirus.saude.gov.br/sobre-a-doenca#tratamento 

O que precisa conter na sua pesquisa: 

1-O que é o coronavírus. 

2-Descrever como ocorre o período de incubação. 

3-Quais são os principais sintomas conhecidos até o momento. 

4-As formas de transmissão. 

5-As formas de prevenção. 

6-As medidas utilizadas no tratamento. 

 

PORTUGUÊS 

 

OBJETIVO 

      Interpretar o conto de assombração, a leitura e a compreensão dos elementos de sua narrativa; a 

revisão de substantivos e adjetivos. 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO 

1. Leia o texto com atenção! 

Maria Angula 

 

     Maria Angula era uma menina alegre e viva, filha de um fazendeiro de Cayambe. Era louca por uma 
fofoca e vivia fazendo intrigas com os amigos para jogá-los uns contra os outros. Por isso tinha fama de 
leva-e-traz, linguaruda, e era chamada de moleca fofoqueira. 

     Assim viveu Maria Angula até os dezesseis anos, dedicada a armar confusão entre os vizinhos, sem ter 
tempo para aprender a cuidar da casa e a preparar pratos saborosos. 

     Quando Maria Angula se casou começaram seus problemas. No primeiro dia, o marido pediu-lhe que 
fizesse uma sopa de pão com miúdos, mas ela não tinha a menor ideia de como prepará-la. 

     Queimando as mãos com uma mecha embebida em gordura, ascendeu o carvão e levou ao fogo um 
caldeirão com água, sal e colorau, mas não conseguiu sair disso: não fazia ideia de como continuar. 

https://coronavirus.saude.gov.br/sobre-a-doenca#tratamento


 

 

     Maria lembrou-se então de que na casa vizinha morava dona Mercedes, cozinheira de mão-cheia, e, 
sem pensar duas vezes, correu até lá. 

     - Minha cara vizinha, por acaso a senhora sabe fazer sopa de pão com miúdos? 

 
     - Claro, dona Maria. É assim: primeiro coloca-se o pão de molho em uma xícara de leite, depois despeja-
se este pão no cavalo e, antes que ferva, acrescentam-se os miúdos. 

     - Só isso? 

     - Só, vizinha. 

     - Ah - disse Maria Angula - mas isso eu já sabia! 

     - E voou para sua cozinha a fim de não esquecer a receita. 

     No dia seguinte, como o marido lhe pediu que fizesse um ensopado de batatas com toicinho, a história 
se repetiu: 

     - Dona Mercedes, a senhora sabe como se faz o ensopado de batatas com toicinho? 

     E como da outra vez, tão logo a sua boa amiga lhe deu todas as explicações, Maria Angula exclamou: 

     - Ah! É só? Mas isso eu já sabia! - E correu imediatamente para a casa a fim de prepará-lo. 

     Como isso acontecia todas as manhãs, dona Mercedes acabou se enfezando. Maria Angula vinha 
sempre com a mesma história: "Ah é assim que se faz o arroz com carneiro? Mas isso eu já sabia! Ah, é 
assim que se prepara a dobradinha? Mas isso eu já sabia!" Por isso a mulher decidiu dar-lhe uma lição e, 
no dia seguinte... 

     - Dona Mercedinha! 

     - O que deseja, Dona Maria? 

     - Nada, querida. Só que o meu marido quer comer no jantar caldo de tripas e bucho e eu... 

     - Ah!, mas isso é fácil demais! - Disse dona Mercedes. E antes que Maria Angula a interrompesse, 
continuou: 

     - Veja: vá ao cemitério levando um facão bem afiado. Depois espere chegar o último defunto do dia, e 
sem que ninguém a veja, retire as tripas e o estômago dele. Ao chegar em casa, lave-os muito bem e 
cozinhe-os com água, sal e cebolas. Depois que ferver uns dez minutos, acrescente alguns grãos de 
amendoim e está pronto. É o prato mais saboroso que existe. 

     - Ah! - disse como Maria Angula - É só? Mas isso eu já sabia! 

     E, num piscar de olhos, estava ela no cemitério, esperando pela chegada do defunto mais fresquinho. 
Quando já não havia mais ninguém por perto, dirigiu-se em silêncio à tumba escolhida. Tirou a terra que 
cobria o caixão, levantou a tampa e...Ali estava o pavoroso semblante do defunto! Teve ímpetos de fugir, 



 

 

mas o próprio medo a deteve ali. Tremendo dos pés à cabeça, pegou o facão e cravou-o uma, duas, três 
vezes na barriga do finado e, com desespero, arrancou-lhe as tripas e o estômago. Então voltou correndo 
para casa. Logo que conseguiu recuperar a calma, preparou a janta macabra que, sem saber, o marido 
comeu lambendo os beiços. 

     Nessa mesma noite, enquanto Maria Angula e o marido dormiam, escutaram-se uns gemidos nas 
redondezas. 

     Ela acordou sobressaltada. O vento zumbia misteriosamente nas janelas, sacudindo-as, e de fora vinham 
uns ruídos muito estranhos, de meter medo a qualquer um. 

     De súbito, Maria Angula começou a ouvir um rangido nas escadas. Eram os passos de alguém que subia 
em direção ao seu quarto, com um andar dificultoso e retumbante, e que se deteve diante da porta. Fez-se 
um minuto eterno de silêncio e logo depois Maria Angula viu o resplendor fosforescente de um fantasma. 
Um grito surdo e prolongado paralisou-a. 

     - Maria Angula, devolva minhas tripas e o meu estômago, que você roubou da santa sepultura! 

     Maria Angula sentou-se na cama, horrorizada, e, com os olhos esbugalhados de tanto medo, viu a porta 
se abrir, empurrada lentamente por essa figura luminosa e descarnada. 

     A mulher perdeu a fala. Ali, diante dela, estava o defunto, que avançava mostrando-lhe o seu semblante 
rígido e o seu ventre esvaziado. 

     - Maria Angula, devolva as minhas tripas e o meu estômago, que você roubou da minha santa sepultura! 

     Aterrorizada, escondeu-se debaixo das cobertas para não vê-lo, mas imediatamente sentiu umas mãos 
frias e ossudas puxarem-na pelas pernas e arrastarem-na gritando: 

     - Maria Angula, devolva as minhas tripas e o meu estômago, que você roubou da minha santa sepultura! 

     Quando Manuel acordou, não encontrou mais a esposa e, muito embora tenha procurado por ela em 
toda parte, jamais soube do seu paradeiro. 

Jorge Renán de La Torre – Tradução: Neide T. Maia gonzalez 

Fonte:http://www.terra.com.br/criancas/halloween2.htm 

 

O conto de assombração constitui-se a partir do mistério da morte e do temor ao desconhecido, de seres 

extraordinários que habitam o mundo impreciso daquilo que não está aqui. Conforme Borba (2013), de acordo com 

a apresentação do livro “Contos de Assombração” (1985), os contos de assombração apresentam relatos vindos de 

antigas tradições orais de vários países, atraindo a atenção do leitor por conservar o mistério, o inexplicável em suas 

histórias, em que os personagens que são, em geral, espíritos que aparecem no mundo dos vivos. 

Fonte: file:///C:/Users/user.user-PC.000/Downloads/21-Texto%20do%20artigo-95-1-10-20190705.pdf 

 

 

http://www.terra.com.br/criancas/halloween2.htm
file:///C:/Users/user.user-PC.000/Downloads/21-Texto%20do%20artigo-95-1-10-20190705.pdf


 

 

ATIVIDADE 

Responda as seguintes questões e, para isso, consulte o seu caderno e reveja sobre os elementos da 

narrativa. 

 

2. Descreva a personagem Maria Angula, isto é, as suas características apontadas no texto. 

 

3. Qual é o foco narrativo desta história? 

 

4. Por que de acordo com o texto quando Maria angula se casou iniciaram os seus problemas? 

 

5. Quais são os personagens e os espaços deste conto? 

 

6. A personagem de dona Mercedes estava irritada com Maria Angula, por isso resolveu dar lhe uma 

lição. Comente sobre esta última receita dada por Mercedes. 

 

7. Cite os principais conflitos observados no conto “Maria Angula”. 

 

8. Quem foi fazer uma visita noturna para Maria Angula? Por que ela ficou assustada? 

 

9. Reconte com as suas palavras este conto de assombração. 

 

 

Revisão de substantivos e adjetivos: 

Substantivos: são palavras que nomeiam seres, lugares, sensações, sentimentos e objetos. 

Exemplos: Maria Angula, arroz, cama, sopa 

Adjetivos: são palavras que modificam substantivos ou outras palavras, atribuindo-lhes 

características. 

Exemplos: Maria Angula era uma menina alegre. 

O adjetivo alegrefoi utilizado para falar da menina Maria Angula. 

 

 

10. Retirar do texto “Maria Angula” dois substantivos e dois adjetivos e escreva-os em seu caderno. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

11. Leia o poema “Retrato” de Cecília Meireles. 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO 

 



 

 

Retrato 

Eu não tinha este rosto de hoje, 

assim calmo, assim triste, assim magro, 

nem estes olhos tão vazios, 

nem o lábio amargo. 

Eu não tinha estas mãos sem força, 

tão paradas e frias e mortas; 

eu não tinha este coração 

que nem se mostra. 

Eu não dei por esta mudança, 

tão simples, tão certa, tão fácil: 

– Em que espelho ficou perdida 

a minha face? 

Fonte: https://www.revistapazes.com/retrato-up/ 

 

ATIVIDADE 

12. Reescreva o poema, em seu caderno, preenchendo os espaços com substantivos e adjetivos de sua 

escolha. 

 

Retrato 

Eu não tinha este rosto ____________ 

assim ________, assim _____, assim ______, 

nem estes olhos ________, 

nem o lábio _______. 

Eu não tinha estas mãos _________, 

tão_________ e _______e___________; 

eu não tinha este coração 

que nem se ___________. 

https://www.revistapazes.com/retrato-up/


 

 

Eu não dei por esta mudança, 

tão_________, tão _______, tão _______: 

– Em que espelho ficou ________ 

a minha ________? 

 

13. Escute este poema “Retrato” de Cecília Meireles na voz do ator Paulo Autran com cenas do filme 

“Up – altas aventuras” por meio do link: 
 

 

https://www.revistapazes.com/retrato-up/ 

 

 

14. Pratique a leitura em voz do conto de assombração “Maria Angula” de Jorge Renán de La Torre. 

  

15. Veja a dramatização do conto “Maria Angula” divulgada no Youtube: 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iMeY4eVjxm4 

 

 

HISTÓRIA 

 
CONTEXTUALIZAÇÃO  
         Em meio a situações que atingem o ser humano como um todo, em todas as suas atividades, 

compreender o surgimento do ser humano e suas sociedades. 
 
OBJETIVO  
        Compreender a chegada do homem  na américa e no Brasil e como foram os contatos dos 

europeus com os povos nativos. 
 
Orientações para realização da 1ª atividade de história. 
 Em seu caderno de história: 
 Copie a questão e escolha uma das alternativas que julgar ser a correta. 
 Coloque a data. 
 Utilize caneta azul ou preta . 
 Dúvidas entrar em contato com a profª pelo grupo de whatsapp. 
 Boa atividade. 
 
 
ATIVIDADE 
 
1. O homem primitivo chegou à américa através do estreito de bering, que une: 
 

https://www.revistapazes.com/retrato-up/
https://www.youtube.com/watch?v=iMeY4eVjxm4


 

 

A) a China com a América 
B) a Asia ao Alasca 
C) a europa à Ásia 
D) a Ásia ao Brasil 
 
 
2. Havia uma divisão do trabalho entre os homens primitivos. Os homens realizavam qual atividade? 

E as mulheres? 
A) homens: coleta de alimentos; mulheres: caça 
B) homens: caça; mulheres: agricultura 
C) homens: caça; mulheres: coleta de alimentos 
D) todas as alternativas estão erradas 
 
3. Assinale a alternativa correta: 
A)nômades eram os povos que não tinham uma moradia fixa e sedentários eram aqueles que tinham 

uma moradia fixa. 
B)nômades eram os povos que tinham uma moradia fixa e sedentários eram aqueles que não tinham 

uma moradia fixa. 
 
4. Quando os portugueses chegaram ao brasil, encontraram várias nações indígenas. Estes povos: 
A) falavam a mesma língua 
B) tinham todos os mesmos costumes 
C)falavam línguas diferentes e também tinham costumes diferentes 
D)todas as alternativas estão erradas. 
 
5. Os europeus quando chegaram ao brasil tinham como principal interesse: 
A)viver pacificamente com os indígenas 
B)fazer comércio com os índios 
C)fazer guerras com todos os índios 
D)explorar economicamente o brasil, isto é, obter riquezas das terras conquistadas. 

6. Vocês acreditam que os povos indígenas, hoje com a pandemia do coronavírus, estão correndo 
risco de morte tal qual aconteceu em seus primeiros contatos com os brancos europeus? Explicar como 
vocês veem a questão. 

 

ARTE 

 

OBJETIVO 

      Ensinar Figura e Fundo 

 

AMBIENTAÇÃO 

     Essa proposta é para que o aluno compreenda que a diferença do que é figura principal e o que é o 

fundo.  



 

 

 

ATIVIDADE 

     No caderno de desenho, desenhe uma figura principal que você goste, em volta dela faça um desenho 

abstrato geométrico para representar o fundo, conforme o modelo abaixo: 

 

 

Fonte:https://artesvisuaiscaetanodecampos.wordpress.com/2012/10/bruna-3a.jpg 

 

MATEMÁTICA 

 

 
OBJETIVO 

 Analisar situações problema do cotidiano envolvendo acréscimos e descontos  

 Resolver e elaborar problemas que envolvam porcentagens, como os que lidam com acréscimos e 
decréscimos simples, utilizando estratégias pessoais, tabelas, proporção, cálculo mental e 
calculadora, no contexto de educação financeira, entre outros - EF07MA02 

 
CONTEXTUALIZAÇÃO 

 Você se lembra como efetuar o cálculo de acréscimos ou descontos percentuais apenas 
multiplicando pela fração? Se você não tivesse um papel para fazer a tabela e tivesse uma calculadora, 
como você faria um cálculo rápido? . O ideal é pegar o exemplo de 101% dos exercícios anteriores e 
contextualizar o problema como uma venda em uma loja. 

O vendedor diz que com o cartão super mais você pode pagar depois de 30 dias com um juros de 1%, 
assim você paga 100% + 1%. Utilizando o raciocínio do exercício anterior faríamos uma tabela, acharíamos 
1% e depois 101%, mas o ideal seria que você estivesse no papel do vendedor, sem papel e apenas com a 
calculadora. 
 
 
 



 

 

ATIVIDADE 
 
Com a calculadora 
 

100

100
+  

1

100
=

101

100
= 1,01 

 
Valor do produto vezes 1,01 é o valor do produto a ser pago depois de 30 dias. 
 
E para a idéia de desconto ? 
 
O vendedor diz ao cliente que caso ele pague a vista e no dinheiro o cliente tem 10% de desconto. 
 

100

100
−  

10

100
=

90

100
= 0,90 

 
Basta explicar que o produto vezes 0,90 já se obtém o valor com o desconto. 
 
Calcule a tabela de porcentagem para o valor de 5.000: 
 

1%  

5%  

15%  

25%  
0,5%  

0,25%  

0,01%  

90%  
 

 

 



 

 

 


