
  

 

 

ATIVIDADE 7ª SÉRIE - EJA 

Ao retornar à escola, vocês deverão trazer os materiais e as atividades realizadas neste 

período. São lições baseadas no que trabalhamos durante as aulas.  

Para facilitar esse trabalho, dividimos as tarefas por dia, assim vocês podem manter, em 

casa, a rotina de estudos da nossa escola. 

PORTUGUÊS E INGLÊS 
Profª Márcia dos santos 

Profª Kend L. Carvalho 

Identificar as ideias principais e o assunto da entrevista. 

- Analisar a linguagem e revisar as classes gramaticais das palavras. 

-Interpretar a entrevista de forma objetiva e subjetiva. 

- Associar as modalidades de trabalho e tecnologias às figuras. 

-Ampliar o vocabulário da língua inglesa. 

Contextualização:( Não precisa copiar) 

Na aula da semana passada, iniciamos  a leitura e a reflexão referente à entrevista  

publicada na revista “Época Negócios” com o consultor Luis Rastilha.  Vamos continuar os 

estudos, articulando as duas disciplinas de Português e Inglês. 

Continuaremos sanando as dúvidas de vocês no grupo de whatsapp da turma. 

Entrevista: “Coronavírus: 7 tendências para o mundo pós-pandemia” 

Luis Rasquilha, CEO da Inova Consulting, projeta como será o novo normal 

• SABRINA BEZERRA 

27 ABR 2020 - 20H50 ATUALIZADO EM 27 ABR 2020 - 20H50. 

 

Como se preparar para o mundo pós-pandemia?  (Foto: filadendron via GettyImages) 

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA 
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E.M. MINISTRO FRANCISCO DE PAULA QUINTANILHA RIBEIRO 
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A pandemia do novo coronavírus trouxe uma série de mudanças para empresas e 

escolas. Se antes esses ambientes já se preparavam para transformações drásticas por 

causa da tecnologia, a covid-19 acelerou esse processo. Para ficar no mais óbvio, as 

companhias aderiram ao home office e as escolas passaram a transmitir aulas ao vivo e 

online. Mas quais mudanças vieram para ficar e sobreviverão ao mundo pós-pandemia? 

 

Para Luis Rasquilha, CEO da Inova Consulting, é preciso se preparar para um novo normal. 

"Vivemos um momento delicado, mas ele vai passar e novas tendências vão surgir", disse 

o executivo durante o EuFest, festival online e gratuito realizado pelo Eureca, com parceria 

de mídia de Época NEGÓCIOS. Confira o que podemos esperar quando o surto acabar: 

SAIBA MAIS 

Coronavírus: como organizar a equipe em home office? 

Os desafios e potenciais da educação à distância, adotada às pressas em meio à 

quarentena . 

1. Mídia Digital 

 

O uso de veículos online será ainda mais acelerado daqui para frente. "As pessoas querem 

saber o que está acontecendo. As redes sociais, os sites de jornais, revistas, rádio e 

televisão vão informar. A informação está acima de tudo. Depois, temos de transformá-la 

em conhecimento", diz  Rasquilha.  

 

2. Conectividade & Infotech 

 

"A tecnologia está ao serviço da educação e dos negócios. Quando o novo normal chegar, 

vamos perceber que não precisávamos fazer algumas coisas que fazíamos", afirma 

Rasquilha. Ele cita, por exemplo, reuniões presenciais que poderão ser feitas online ou 

resolvidas por e-mail. 

 

3. Trabalho e Educação Online 

 

Se antes o home Office e as aulas virtuais eram questionados por alguns, isso ficará para 

trás. "A transformação digital foi imposta. A covid-19 nos obrigou a nos transformar 

remotamente. Quando a pandemia passar, as empresas irão avaliar se será necessário o 

colaborador ir para o escritório todos os dias. O grande aprendizado pós-pandemia é quem 

não fez vai ter de fazer e quem já fez vai ter de incrementar novas tecnologias", afirma 

Rasquilha.  

 

https://epocanegocios.globo.com/palavrachave/coronavirus/
http://epocanegocios.globo.com/palavrachave/coronavirus/
http://epocanegocios.globo.com/palavrachave/trabalho/
https://epocanegocios.globo.com/Carreira/noticia/2020/04/coronavirus-como-organizar-equipe-em-home-office.html
https://epocanegocios.globo.com/Mundo/noticia/2020/04/os-desafios-e-potenciais-da-educacao-distancia-adotada-pressas-em-meio-quarentena.html
https://epocanegocios.globo.com/Mundo/noticia/2020/04/os-desafios-e-potenciais-da-educacao-distancia-adotada-pressas-em-meio-quarentena.html
http://epocanegocios.globo.com/palavrachave/coronavirus/


4. Encapsulamento 2.0 

 

"Muitos de nós vamos querer ficar em casa depois que a pandemia passar, por uma 

questão de conforto. Quando a gente se estrutura para trabalhar de casa, temos melhor 

desempenho e conseguimos entregar mais resultado. E dar atenção à família", diz 

Rasquilha. No futuro, ele argumenta que poderemos escolher entre assistir à aula 

presencial ou online, ou ir até o escritório. "As pessoas vão economizar tempo de 

deslocamento. Vão ter qualidade de vida".  

 

. Humanismo e Solidariedade 

 

A pandemia trouxe mais humanização. Segundo Rasquilha, as pessoas passaram a ajudar 

uns aos outros. E a família passou a ser o ponto mais importante na vida do cidadão. 

Depois, os amigos e conhecidos. "Nós passamos a ir ao supermercado para os vizinhos", 

afirma Rasquilha.  

 

6. Novos serviços 

 

Muitas empresas de bairro passaram a oferecer facilidades para os clientes, como o serviço 

de entrega. "As farmácias que não entenderem a necessidade do delivery terão problemas 

― mesmo que seja um grande grupo de varejo", diz Rasquilha.  

 

7. Novos modelos de negócios 

 

Muitos negócios vão perder a importância, enquanto outros irão se destacar. "As empresas 

tradicionais não estão garantidas. Elas precisam se reinventar", afirma. Segundo o 

executivo, os setores que podem ficar em desvantagem pós-pandemia são: automotivo, 

combustível, construção, negócios imobiliários, petróleo, turismo e viagem. Já os que 

podem levar vantagem são: agricultura, bem-estar, e-commerce, educação à distância, 

energia, entretenimento digital, logística, saúde e medicina.  

 

Atividade de Interpretação ( Copie e responda em seu caderno) 

 

1.Segundo Rasquilha, qual será o novo normal pós pandemia? Elabore um resumo com 

as ideias principais da entrevista. 

 

2 .De acordo com a entrevista, o encapsulamento representa que : 



 

(  ) as  pessoas vão sair mais de casa. 

(  ) as pessoas vão trabalhar . 

(  ) as pessoas vão ficar em casa por uma questão de conforto. 

 

 

3.Você concorda com o Rasquilha em relação ao encapsulamento ? Justifique sua 

resposta. 

 

4. Pesquise o que significa  encapsular no dicionário ou no celular. 

 

5.A linguagem utilizada na entrevista é: 

(  ) formal 

(  ) coloquial 

 

6.No tópico 3: “Trabalho e Educação Online”, Rastilha afirma que : 

(  ) quando a pandemia passar os colaboradores vão ser demitidos. 

(  ) o home office não colabora para a realização dos serviços. 

(  ) as empresas irão avaliar se será necessário o colaborador ir para o escritório todos os 

dias. 

 

7. No tópico 3, o trecho: “ A covid-19 nos obrigou a nos transformar remotamente”, o 

termo destacado significa:  

(   ) distante 

(   ) conectados a computadores 

(   )desapegado 

 

8.No tópico 7: “ Novos Modelos de Negócios”, quais são os setores que podem ficar em 

desvantagem e os que podem ter vantagem? Justifique sua resposta. 

 

9.Qual é o assunto abordado na entrevista? 

 

10. Leia os tópicos 6 e 7 e copie três exemplos de palavras que são gramaticalmente 

classificadas como: 

a. substantivos comuns: 

b. verbos no tempo presente: 



c. verbos no tempo pretérito imperfeito: 

d. verbos no tempo pretérito perfeito: 

e. verbos no tempo futuro do presente: 

f. advérbios de modo: 

 

11.  No tópico 3, por que as farmácias que não aderirem ao DELIVERY terão problemas? 

Você concorda com essa opinião. Justifique sua resposta. 

 

12. Na sua opinião , considerando a entrevista do Luis Rasquilha sobre os novos modelos 

de trabalho,  de educação e de relação humana, que poderão  ser estabelecidos pós 

pandemia, quais são os desafios que estão lançados para as pessoas quanto às novas 

profissões? Você já havia pensado sobre isso? Justifique sua resposta. 

 

13. Na sua opinião, o trabalho que você realiza, atualmente, se adaptará ao novo normal ? 

Justifique sua resposta. 

 

14. Associe as modalidades  de trabalho e/ou as tecnologias às respectivas figuras no 

caderno de Inglês. Por exemplo: MOTOBOY- DELIVERY. 

 

 

                                            VIDEO CALL 

 

                                      E-COMMERCE 

 

 

 



                                 MOTOBOY 

 

 

 

                             HOME OFFICE 

 

 

 

 

                                 NOTEBOOK 

 

 

 

 

 

 

               TECNOLOGY 

 

 

 

 

 



GEOGRAFIA 
Prof. Volnei Bispo 

Objetivo da Atividade: ler, localizar informações, interpretar, analisar, registrar, são os 

principais objetivos desta atividade.  

Contextualização: Caros alunos, daqui por diante, vamos examinar o desenvolvimento da 

pandemia do novo coronavírus em escala local, regional e nacional. Vamos utilizar matérias 

de jornais para compreender a situação atual e o que está por vir, do ponto de vista espacial, 

econômico, social, etc. 

Atividade: Leia o texto a seguir e em seu caderno, na parte de Geografia, responda as 

questões que estão no final. Não será necessário copiar o texto. Escreva no seu caderno: 

Atividade de Geografia e a data pula uma linha, escreva a questão e responda em seguida, 

são quatro  questões!  

Estado mantém ABC na Fase 1 em plano de flexibilização da quarentena 

3 de junho de 2020 2:00 PM por Anderson Amaral 

 
Fonte do mapa: https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2020-05/plano-de-retomada-da-economia-em-
sao-paulo-tera-cinco-fases 

O governo do Estado manteve o ABC na Fase 1 (vermelha) do Plano São Paulo de 

reabertura da economia durante a quarentena de enfrentamento ao novo coronavírus. 

O anúncio foi feito durante coletiva concedida nesta quarta-feira (3) pelo governador 

João Doria (PSDB) e antecipado ao presidente do Consórcio Intermunicipal e prefeito de 

Rio Grande da Serra, Gabriel Maranhão (Cidadania), que recebeu nesta manhã ligação do 

secretário estadual de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi, informando da decisão. 

O secretário informou ainda a Maranhão que, no próximo sábado (6), às 10h, visitará 

o Quarteirão da Saúde, em Diadema, onde o prefeito Lauro Michels (PV) pretende instalar 

um hospital de campanha para atendimento a casos de covid-19, com 100 leitos. O 

equipamento seria instalado no 2º andar, para o qual está prevista unidade da Rede Lucy 

Montoro. 

https://www.diarioregional.com.br/author/anderson-amaral/
https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2020-05/plano-de-retomada-da-economia-em-sao-paulo-tera-cinco-fases
https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2020-05/plano-de-retomada-da-economia-em-sao-paulo-tera-cinco-fases


A visita será acompanhada por técnicos da Saúde do governo do Estado. Desde o 

início da pandemia, Michels reivindica dos governos do Estado e federal recursos para a 

instalação no local de hospital de campanha. 

Segundo balanço divulgado nesta quarta pelo Consórcio, o ABC soma 7.890 casos 

de covid-19 (dos quais 296 nas últimas 24 horas) e 626 mortes (24 nas últimas 24 horas). 

Há 13.501 casos e 77 óbitos em investigação. 

O Plano São Paulo estabeleceu cinco níveis de abertura da atividade econômica. O 

ABC está no primeiro nível, que só permite a abertura de atividades consideradas 

essenciais. O Consórcio esperava que a região evoluísse para a Fase 2 (laranja), que 

permite a abertura controlada de shoppings (com horário reduzido), comércio, imobiliárias 

e concessionárias. 
Fonte do texto :https://www.diarioregional.com.br/2020/06/03/estado-mantem-abc-na-fase-1-em-plano-de-
flexibilizacao-da-quarentena/ 

 

1. O que significa dizer que a região do ABC está na Fase 1 (vermelha) da reabertura 

da economia? 

2. Qual é a proposta do prefeito de Diadema citado na reportagem? 

3. Qual é as características da fase 2 (laranja) do Plano São Paulo de reabertura da 

economia? 

4. Observe o mapa e responda: 

a)  Quais regiões estão no estágio mais avançado de abertura da economia? São 

apenas 4 regiões? 

b) Qual é a cor e o número da fase em que estão essas 4 regiões?   

 

 

ARTE 
Profª Kend L. Carvalho 

OBJETIVOS DA ATIVIDADE: 

Explorar, reconhecer e produzir criativamente os elementos constitutivos das artes visuais, 

tais como: o ponto, a linha, a forma, a cor, o espaço, o movimento, a textura, os planos, a 

perspectiva, a partir de narrativas pessoais, sociais e estéticas. 

  

CONTEXTUALIZAÇÃO: 

A atividade foi elaborada de modo que o aluno conheça técnicas de pintura. 

ATIVIDADE (Será necessário o registro dessa atividade no caderno de desenho) 

 

Continuação – Pontilhismo 

 

  O Pontilhismo é uma técnica de pintura em que pequenas manchas 

 ou pontos de cor provocam, pela justaposição, uma mistura óptica nos olhos do 

 observador. 

 

https://www.diarioregional.com.br/2020/06/03/estado-mantem-abc-na-fase-1-em-plano-de-flexibilizacao-da-quarentena/
https://www.diarioregional.com.br/2020/06/03/estado-mantem-abc-na-fase-1-em-plano-de-flexibilizacao-da-quarentena/


 

    

 Atividade 

1- Vamos realizar um desenho apenas fazendo pontinhos. Saia de dentro da sua casa e vá 

para o quintal. O que você vê? Desenhe algo que esteja no seu campo de visão. 

     

 

CIÊNCIAS 
Profª Amanda Magnarelli 

Objetivos da aula:  

➢ Ler textos com autonomia; 

➢ Responder as questões de acordo com o texto lido; 

➢ Relembrar conteúdos já vistos anteriormente; 

➢ Aprofundar conhecimentos já adquiridos. 

 

Pesquisa: MORAES, Paula Louredo. "Contaminação dos alimentos"; Brasil Escola. 

Disponível em: https://brasilescola.uol.com.br/biologia/contaminacao-alimentos.htm. 

Acesso em 05 de junho de 2020. 
 

 



Contaminação dos alimentos 

A contaminação de pessoas através de alimentos contaminados é uma preocupação 

constante em todos os países do mundo. Muitos microrganismos presentes em alguns 

alimentos provocam o aparecimento de intoxicações alimentares, mas infelizmente esses 

alimentos não apresentam alterações em seu cheiro, sabor ou aspecto. Os principais 

agentes biológicos capazes de contaminar a água e os alimentos, além de causarem 

inúmeras doenças aos homens, são vírus, bactérias, protozoários, vermes, fungos e 

toxinas microbianas. 

 

As bactérias são os microrganismos que mais provocam intoxicações alimentares, e entre 

elas podemos citar Salmonella sp, Listeria monocytogenes, 

Clostridium prefringes, Campylobacter sp, E. coli, sendo que as duas últimas bactérias são 

as principais causadoras de diarreia em humanos. O botulismo é uma doença bacteriana 

provocada por uma bactéria do gênero Clostridium, que causa intoxicação alimentar e afeta 

o sistema nervoso, podendo levar à morte. 

 

A contaminação dos alimentos pode ocorrer através da forma inapropriada de preparação, 

armazenamento ou manipulação dos alimentos e no próprio ambiente onde são produzidos, 

sendo que a maioria dos microrganismos pode ser destruída através das boas práticas 

de higiene e fabricação e práticas adequadas de manipulação e armazenamento. 

 

Muitas pessoas desconhecem, mas o simples fato de cortar uma carne crua e depois utilizar 

a mesma faca, sem lavar, para cortar uma carne assada pode gerar vários riscos à saúde. 

Isso ocorre porque carnes cruas e vegetais que ainda não foram higienizados têm inúmeros 

microrganismos causadores de doenças, e que podem ser transmitidos para os alimentos 

que já estão prontos. “Esse tipo de contaminação pode acontecer por meio da transferência 

de microrganismos de um alimento ou superfície, através de utensílios, equipamentos ou 

do próprio manipulador”, explica Maria Cecilia Brito, diretora da agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA). Quando a contaminação de algum alimento ocorre dessa 

maneira é chamada de contaminação cruzada. 

 

A melhor forma de evitar a contaminação dos alimentos é seguindo algumas regras básicas 

durante a manipulação, o preparo e o armazenamento desses alimentos. 

►  Lave muito bem as mãos antes de manipular qualquer tipo de alimento; 

►  Lave muito bem as mãos e os utensílios ao manipular alimentos diferentes, para 

evitar a contaminação cruzada; 



►  Lave muito bem as frutas, legumes e verduras em água corrente e deixe-as de 

molho em água com hipoclorito de sódio; 

►  Não congele alimentos que já foram descongelados; 

►  Descongele os alimentos sempre dentro da geladeira; 

►  Todos os alimentos, dentro ou fora da geladeira, deverão estar em recipientes 

fechados com tampa ou cobertos com plástico transparente; 

►  Evite carnes mal passadas; 

►  Evite comer ovos em que a gema esteja crua; 

►  Evite usar ovos crus em receitas; 

►  Mantenha a temperatura da geladeira abaixo de quatro graus, enquanto que o 

freezer deve ficar entre doze e quinze graus negativos; 

►  Evite comer alimentos crus, como ostras e crustáceos; 

►  Evite comer em barraquinhas de praia ou de rua, locais que você desconhece as 

condições de higiene, e não sabe por quanto tempo aquele alimento ficou fora da 

geladeira. 

 

Questões 

1) Quais são os agentes biológicos que podem causar a contaminação dos alimentos? 

2) De quais formas pode ocorrer a contaminação dos alimentos? 

3) O que significa contaminação cruzada? 

4) Cite 4 regras básicas que você utiliza em sua casa para evitar a contaminação dos 

alimentos. 

5) Marque (V) para verdadeiro e (F) para falso:  

a) Evite comer ovos em que a gema esteja crua (   ) 

b) Lave muito bem as mãos antes de manipular qualquer tipo de alimento (   ) 

c) Use somente ovos crus em receitas (   ) 

d) Não congele alimentos que já foram descongelados (   ) 

e) Descongele os alimentos sempre sobre a pia da cozinha (   ) 

f) Os alimentos, fora da geladeira, deverão estar em recipientes fechados com 
tampa. Já os alimentos dentro da geladeira podem ficar destampados. (   ) 

 

HISTÓRIA 



Profª Claudia Ferreira 

objetivo: fazer com que o aluno o compreenda o processo de independência dos estados 

unidos. 

contextualização: mediante o discurso de Martim Luther king jr, faça a análise do discurso 

juntamente com o último trecho do texto sobre a independência dos estados unidos. 

 

ÚLTIMO TRECHO DO TEXTO DE INDEPENDÊNCIA DOS ESTADOS UNIDOS: 

...apesar da declaração de independência afirmar que todos os homens nascem com 

direito à liberdade e à felicidade a escravidão continua a vigorar e as mulheres e pobres 

são proibidos de votar. 

 

EU TENHO UM SONHO (MARTIM LUTHER KING Jr) 

 

Eu digo a você hoje, meus amigos, que embora nós enfrentemos as dificuldades de hoje e 

amanhã. eu ainda tenho um sonho. é um sonho profundamente enraizado no sonho americano. 

Eu tenho um sonho que um dia esta nação se levantará e viverá o verdadeiro significado de 

sua crença – nós celebraremos estas verdades e elas serão claras para todos, que os homens são 

criados iguais. 

Eu tenho um sonho que um dia nas colinas vermelhas da Geórgia os filhos dos 

descendentes de escravos e os filhos dos descendentes dos donos de escravos poderão se sentar 

junto à mesa da fraternidade. 

Eu tenho um sonho que um dia, até mesmo no estado de Mississipi, um estado que transpira 

com o calor da injustiça, que transpira com o calor da opressão, será transformado em um oásis de 

liberdade e justiça. 

Eu tenho um sonho que minhas quatro pequenas crianças vão um dia viver em uma nação 

onde elas não serão julgadas pela cor da pele, mas pelo conteúdo de seu caráter. eu tenho um 

sonho hoje! 

Eu tenho um sonho que um dia, no alabama, com seus racistas malignos, com seu 

governador que tem os lábios gotejando palavras de intervenção e negação; nesse justo dia no 

alabama meninos negros e meninas negras poderão unir as mãos com meninos brancos e meninas 

brancas como irmãs e irmãos. eu tenho um sonho hoje! 

Eu tenho um sonho que um dia todo vale será exaltados, e todas as colinas e montanhas 

virão abaixo, os lugares ásperos serão aplainados e os lugares tortuosos endireitados e a glória do 

senhor será revelada e toda a carne estará junta. 

Esta é a nossa esperança. esta é a fé com que regressarei para o sul. com esta fé nós 

poderemos cortar da montanha do desespero uma pequena pedra de esperança. com esta fé nós 

poderemos transformar as discórdias estridentes de nossa nação em uma bela sinfonia de 

fraternidade. com esta fé nós poderemos trabalhar juntos, rezar juntos, lutar juntos, para ir 

encarcerar juntos, defender a liberdade juntos, e quem sabe nós seremos um dia livre. este será o 

dia, este será o dia quando todas as crianças de deus poderão cantar com um novo significado. 

“meu país, doce terra da liberdade, eu te canto. 

terra onde meus pais morreram, terra do orgulho da liberdade! ” 

e se a américa é uma grande nação, isto tem que se tornar verdadeiro. 

e assim ouvirei o sino da liberdade no extraordinário topo da montanha de New Hempshire. 



ouvirei o sino da liberdade nas poderosas montanhas de new York 

ouvirei o sino da liberdade nos engrandecidos Alleghenies da Pennsylvania. 

ouvirei o sino da liberdade nas montanhas cobertas de neve Rockies do colorado. 

ouvirei o sino da liberdade nas ladeiras curvas da Califórnia. 

mas não é só isso. ouvirei o sino da liberdade na montanha de pedra da Geórgia. 

ouvirei o sino da liberdade na montanha de vigilância do Tennessee. 

ouvirei o sino da liberdade em todas as colinas do Mississipi. 

em todas as montanhas, ouviu o sino da liberdade. 

E quando isto acontecer, quando nós permitimos o sino da liberdade soar, quando nós 

deixarmos ele soar em toda moradia e todo vilarejo, em todo estado e em toda cidade, nós 

poderemos acelerar aquele dia quando todas as crianças de deus, homens pretos e homens 

brancos, judeus e gentios, protestantes e católicos, poderão unir mãos e cantar nas palavras do 

velho spiritual negro: 

“Livre afinal, livre afinal. 

AGRADEÇO AO DEUS TODO-PODEROSO, NÓS SOMOS LIVRES AFINAL. ” 

 

28 DE AGOSTO DE 1963. 

 

Em seu caderno faça a comparação entre o trecho final do texto de independência dos 

estados unidos, com o discurso  de Martim Luther King Jr e, diga se ainda hoje encontramos as 

vozes do preconceito, da intolerância, do ódio não somente na sociedade americana, como na 

sociedade brasileira também e, explique. 

                                                                     

MATEMÁTICA 
Prof. Edivânio Carlos 

) Arme, efetue e tire a prova real: 

a) 7956 : 6 =  

 

e) 4629 : 3 =  

 



b) 876 + 1476 =  

 

f) 4381 – 2474 =  

 

c) 8293 – 5296 =  

 

g) 47 x 25 =  

 

d) 509 x 7 =  

 

h) 3264 : 4 =  

 

2) Tia Maria gosta muito de ler, ela comprou um livro novo hoje. Até a hora do almoço 

ela já leu 56 páginas, no dia seguinte ela leu o dobro de páginas, e nos próximos 5 

dias ela leu 84 páginas por dia.  

 

a) quantas páginas ela leu nos dois primeiros dias? 

R:  

 

b) quantas páginas ela leu nos 3 últimos dias? 

R:  

 

 

c) quantas páginas ela leu durante esta semana? 

R:  

 

 

d) qual a média de páginas lidas por dia? 

R:  



 

 

e) sabendo que o livro tem 756 páginas, quantas páginas ainda faltam para acabar de 

ler o livro? 

R:  

 

 

f) levando em conta a média de páginas da semana, quantos dias ainda faltam para 

terminar de ler o livro? 

R:  

 

 

3) O estacionamento de um supermercado tem a capacidade para 46 motos. Sabendo 

que todas as vagas estão ocupadas, quantas rodas estão encostadas no chão? 

R:  

 

 

4) Em um dia ensolarado Marcelo, Carla e Pedro foram a uma sorveteria. Os meninos 

pediram 2 bolas de sorvete cada um, Carla decidiu levar sorvete para sua irmã, então 

ela comprou o dobro da quantidade que os meninos compraram. Quantas bolas de 

sorvete as crianças compraram ao todo na sorveteria? 

R: 

 

 

 

 

 


