
  

 

 

ATIVIDADE 5ª 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 disciplina, assim vocês podem manter, 

em casa, a rotina de estudos da nossa escola. 

PORTUGUÊS 
Profª Márcia Santos 

Objetivos da atividade: (Não precisa copiar.) 
  
 - Ler  as anedotas e realizar os exercícios de pontuação. 
 - Analisar o poema quanto à variedade linguística (coloquial) e  à culta. 
 - Conhecer os escritores brasileiros: Ziraldo A. Pinto e Catulo da Paixão Cearense 

Contextualização: Nesta semana, iremos realizar atividades relacionadas à leitura e  à 
pontuação. Daremos continuidade aos estudos sobre linguagem coloquial e culta.  Releia 
as explicações e faça as atividades no caderno.  

As dúvidas serão sanadas no grupo do whatsaap da turma.    

Anedota: é um texto narrativo que tem o objetivo de provocar risos. 
Também conhecida como piada. 

 

( Vamos relembrar, mas não precisa copiar.) 

Sinais de Pontuação: são utilizados para demonstrar, no texto escrito, a entonação, o 
som e a duração da voz, que utilizamos para nos comunicarmos e transmitirmos uma 
ideia.  
Quando falamos, a nossa voz emite diferenças  na tonalidade de acordo com a situação 
e nossos sentimentos, por exemplo, o tom e o som  da nossa voz são diferentes quando 
fazemos uma pergunta (?) ; uma afirmação (. ) ; emitimos uma admiração , expressamos 
sentimento de raiva  (! ); quando interrompemos uma ideia(...) ; ou fazemos uma pausa 
no diálogo  ( ,). Porém, quando escrevemos , precisamos demonstrar as diferentes  
tonalidades e intenções para que as pessoas que forem ler o que escrevemos, possam 
entender . 
Atualmente, usamos muito o whatssap, não é mesmo? Se não utilizarmos as 
pontuações corretas, podemos confundir as pesssoas que vão ler.  
 
Ponto final ( . ) – Indica o final de uma frase afirmativa ou negativa. 
Ponto de exclamação ( ! ) – Indica uma frase imperativa, que expressa ordem; 
admiração, raiva e surpresa. 
Ponto de Interrogação ( ? ) – Indica uma frase interrogativa, uma pergunta. 
Reticências (...)- Indica que a ideia foi interrompida. Não teminamos o pensamento. 
Vírgula( , ) – Indica uma pausa de pequena duração. 

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / ESCOLA MUNICIPAL 

E.M. MINISTRO FRANCISCO DE PAULA QUINTANILHA RIBEIRO 

Rua Pau do Café, 1552 – Jardim Promissão – Diadema – CEP: 09961 – 040 

Telefone: 4055 3202 



Dois pontos (: ) - Indica uma citação,uma enumeração de coisas ou acontecimentos. 
 

Atividade 1 -Leia as anedotas e preencha com os sinais de pontuação. 

 
 
 

O mineirinho chega-se pro chefe da estação com aquela calma que Deus lhe deu, 
palitinho no canto da boca, canivetinho limpando as unhas e pergunta: 
__ Moço__ o expresso já passou__ 
__ Já_sim senhor. 
__ E o trem de subúrbio__ 
__ Passou às oito e meia__ 
__ E o trem de carga__ 
__ Só passa à meia-noite __ Quer dizer que não tem nenhum trem agora__ 
__ Não senhor___ 
__ Nem manobrando__ 
__ Não__ – berrou o chefe__ já irritado – Por quê__O senhor vai viajar__ 
__ Não__quero atravessar a linha__ 
 
Ziraldo A. Pinto 
 

 
Ziraldo Alves Pinto nasceu no dia 24 de outubro de 1932, em Caratinga, Minas Gerais. Começou sua carreira nos 
anos 50 em jornais e revistas de expressão, como Jornal do Brasil, O Cruzeiro, Folha de Minas, etc. Além de pintor, 
é cartazista, jornalista, teatrólogo, chargista, caricaturista e escritor. 
 

(https://revistacrescer.globo.com/Livros-pra-uma-Cuca-
Bacana/Entrevistas/noticia/2015/10/entrevista-com-ziraldo.html) 

 

Atividade número 3 -Leia o poema. (Não precisa copiar no caderno.) 

https://revistacrescer.globo.com/Livros-pra-uma-Cuca-Bacana/Entrevistas/noticia/2015/10/entrevista-com-ziraldo.html
https://revistacrescer.globo.com/Livros-pra-uma-Cuca-Bacana/Entrevistas/noticia/2015/10/entrevista-com-ziraldo.html


A FLOR DO MARACUJÁ 
(Catulo da Paixão Cearense ) 
 
Encontrando-me com um sertanejo 
Perto de um pé de maracujá 
Eu lhe perguntei: 
Diga-me, caro sertanejo, 
Por que razão nasce roxa 
A flor do maracujá? 
 
Ah, pois então eu lhi conto 
A estória que ouvi contá 
A razão pro que nasci roxa 
A flor do maracujá 
 
Maracujá já foi branco 
Eu posso inté lhe ajurá 
Mais branco qui caridadi 
Mais brando do que o luá 
 
Quando a flor brotava nele 
Lá pros cunfim do sertão 
Maracujá parecia 
Um ninho de argodão 
 
Mais um dia, há muito tempo 
Num meis que inté num mi alembro 
Si foi maio, si foi junho 
Si foi janero ou dezembro 
 

 
Nosso sinhô Jesus Cristo 
Foi condenado a morrer 
Numa cruis crucificado 
Longe daqui como o quê 
 
Pregaro cristo a martelo 
E ao vê tamanha crueza 
A natureza inteirinha 
Pois-se a chorá di tristeza 
 
Chorava us campu 
As foia, as ribera 
Sabiá também chorava 
Nos gaio a laranjera 
 
E havia junto da cruis 
Um pé de maracujá 
Carregadinho de flor 
Aos pé de nosso  
I o sangue de Jesus Cristo 
Sangui pisado de dô 
Nus pé du maracujá 
Tingia todas as flor 
 
Eis aqui seu moço 
A estoria que eu vi contá 
A razão proque nasce roxa 
A flor do maracujá. 

 
( https://flaviochaves.com.br/2017/11/06/l-
i-t-e-r-a-t-u-r-a-42/) 

 

Catulo da Paixão Cearense, o Poeta do Sertão, 
foi um poeta , teatrólogo, músico e compositor 
brasileiro. É considerado um dos maiores 
compositores da canção popular brasileira. Ele 
nasceu em 8/10/1863 em São Luis, no estado do  
Maranhão e faleceu 10/05/1946 com 83 anos. 

 

 

Atividade número 4- Complete a tabela escrevendo a palavra na norma culta. 

 ( copie no caderno) 

Linguagem do Sertanejo (variedade 
lingüística- coloquial) 

Linguagem culta 

  

pregaro pregaram 

proque  

meis  

argodão  

https://flaviochaves.com.br/2017/11/06/l-i-t-e-r-a-t-u-r-a-42/
https://flaviochaves.com.br/2017/11/06/l-i-t-e-r-a-t-u-r-a-42/


chorá  

ajurá  

janero  

inté  

cruis  

sangui pisado  

sinhô  

 

Atividade número 5- Leia e responda no caderno: 

a) No poema, há quantas linguagens? Escreva um trecho de cada uma. 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

 
b) De acordo com o poema, por que nasce branca e roxa a flor do maracujá ? 

_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

 
c) Você já ouviu a música: “ Luar do Sertão” ? Sabe quem é o compositor? Pesquise 

no celular. 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

 
d) Você conhece algum personagem do cartunista Ziraldo? Qual? 

_______________________________________________________________ 
 

e) Pesquise e copie um poema do poeta Paulo Mendes Campos. 
 

 

 

_______________________________________________________________ 

 

 

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 às 

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

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

são cinco  questões!  



Estado flexibiliza quarentena e autoriza reabertura 

do comércio no ABC a partir do dia 15 
 

 
https://www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus/planosp/?utm_source=portal&utm_medium=banner&utm_c
ampaign=PlanoSP. Acesso em 10/06/2020 

10 de junho de 2020 9:00 PM por Anderson Amaral 

O governo do Estado anunciou nesta quarta-feira (10) que o ABC e os demais 
municípios da região metropolitana de São Paulo ascenderão, a partir da próxima segunda-
feira (15), à Fase 2 (laranja) do Plano São Paulo de flexibilização da quarentena e 
reabertura da atividade econômica. Nessa etapa, é permitido o funcionamento em horário 
reduzido de shoppings, imobiliárias, comércio de rua, escritórios e concessionárias de 
veículos. 

Devido à pandemia do novo coronavírus, a quarentena vigora em 38 municípios da 
Grande São Paulo desde 24 de março, o que restringe o comércio e os serviços a atividades 
essenciais – a Capital teve a flexibilização autorizada pelo Estado no início deste mês. 

Outras duas regiões do Estado (Vale do Ribeira e Baixada Santista) também 
ascenderam da Fase 1 (vermelha) para a 2. Com isso, segundo o governo João Doria 
(PSDB), 26% da população paulista – correspondente a 11,4 milhões de pessoas – tiveram 
a quarentena relaxada. 
          No sentido contrário, o Estado ampliou as restrições nas regiões de Araraquara e 
Bauru, que voltaram da Fase 3 para a 2; de Ribeirão Preto, que recuou da Fase 2 para a 1; 
e de Barretos e Presidente Prudente, da Fase 3 para a 1. 
          O secretário estadual de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi, explicou que a 
decisão de flexibilizar a quarentena na região metropolitana levou em conta, principalmente, 
o avanço de 40% na capacidade hospitalar da Grande São Paulo, com 304 novos leitos de 
Unidade de Terapia Intensiva (UTI), o que reduziu sua taxa de ocupação nos hospitais para 
69,1%. 
          “Houve grande esforço ao longo dos últimos dias para fortalecer a capacidade 
hospitalar do ABC, com mais leitos de UTI. Com isso, chegamos a 68% de ocupação dos 
leitos na região, taxa que era superior a 86% há duas semanas”, afirmou Vinholi, durante 
entrevista coletiva concedida no Palácio dos Bandeirantes.Vinholi lembrou o anúncio, na 
terça-feira, de 25 novos leitos de UTI no ABC, dos quais 20 em Diadema e cinco em Rio 
Grande da Serra. 

https://www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus/planosp/?utm_source=portal&utm_medium=banner&utm_campaign=PlanoSP
https://www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus/planosp/?utm_source=portal&utm_medium=banner&utm_campaign=PlanoSP


         O secretário, contudo, ressaltou que o número de óbitos na região ainda preocupa – 
segundo balanço do Consórcio Intermunicipal divulgado ontem, o ABC soma 775 mortes 
pela convid-19, com 10.378 casos confirmados. 
          As prefeituras que tiveram a quarentena flebilizada deverão publicar decretos 
adequando as normas locais à nova classificação do Plano São Paulo. O funcionamento, 
porém, terá restrições. Comércio de rua e shoppings só poderão permanecer abertos quatro 
horas por dia. Além disso, o atendimento será limitado a 20% da capacidade, haverá 
distanciamento entre clientes no interior das lojas, o uso de máscara será obrigatório e os 
estabelecimentos terão de oferecer álcool gel. 
https://www.diarioregional.com.br/2020/06/10/estado-flexibiliza-quarentena-no-abc-que-sobe-a-fase-2-

do-plano-sp/. Acesso em 10/06/2020.  

1. De acordo com o texto, o que é permitido na Fase 2- Laranja? 

2. Quais regiões do Estado de São Paulo voltaram para Fase 1- vermelha? 

3. Como a Região do ABC conseguiu avançar da Fase 1 – Vermelha para a Fase 2 – 

Amarela? 

4. Quais são as condições para abertura do comércio a partir do dia 15? 

5. Como você avalia a quarentena determinada pelo Governo do Estado e a Prefeitura 

de Diadema desde 24 de março? 

 
 

 

ARTE 
Profª Kend L. Carvalho 

OBJETIVOS DA ATIVIDADE: 

-Descrever, analisar e interpretar a obra de Arte 

CONTEXTUALIZAÇÃO: 

De acordo com a biografia do artista referido, já trabalhada em sala de aula a atividade foi 
elaborada de modo que o aluno conheça e se familiarize com a obra. 

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

 

Conhecendo a obra de arte  ¨Homem velho na tristeza¨  

de Vicente Van Gogh 

A pintura descreve uma figura solitária: um homem velho sentado numa cadeira, apoiando 

as suas mãos apertadas contra a sua face, em completo desespero. É uma reflexão clara 

do próprio estado mental de Van Gogh nos seus últimos dias. Sempre em conflito com a 

vida e consigo próprio, a sua existência, em tudo o que dela se conhece, foi a de um homem 

em luta constante com o ”eu” dono de um sofrimento avassalador, de um espírito que nunca 

conseguiu encontrar-se, senão com as suas telas, únicas entidades com quem se 

identificava a quem tinha a coragem de confessar os seus tormentos íntimos. Fez da tela o 

seu confessionário e das cores que para ela transpunha, as mensagens ditadas pela sua 

alma irrequieta, cheia de luminosidade por um lado e sombria por outro, uma alma triste, 

que não encontrava um porto em parte nenhuma. 

https://www.diarioregional.com.br/2020/06/10/estado-flexibiliza-quarentena-no-abc-que-sobe-a-fase-2-do-plano-sp/
https://www.diarioregional.com.br/2020/06/10/estado-flexibiliza-quarentena-no-abc-que-sobe-a-fase-2-do-plano-sp/


 

Envelhecer faz parte da vida. É uma realidade que todos, ou quase todos, enfrentaremos. 

Mas estamos preparados para lidar com a velhice? Ao vermos nossos pais, tios e avós 

envelhecerem não nos damos conta de que eles irão perder a vitalidade, a memória, o 

ânimo. É muito difícil vê-los numa situação de fragilidade e temos a tendência de achar que 

eles continuarão iguais, apesar dos anos. Saber lidar com as novas situações requer um 

exercício de paciência e observação. Vale saber que algumas alterações fisiológicas 

ocorrem com o decorrer da idade. Perda de audição, visão e paladar são algumas delas. O 

idoso perde muito a capacidade de ouvir e ver e, muitas vezes, os mais novos não têm 

paciência em lidar com esta deficiência. Na hora de comer, pode parecer frescura, mas 

realmente o paladar muda e pode ficar ainda mais seletivo. Outra incapacidade é a de 

locomoção. Os mais velhos movimentam-se mais devagar e o ritmo lento às vezes irrita os 

parentes mais próximos. No convívio familiar, não há treinamento para lidar com os nossos 

entes queridos. Mas temos de tentar nos colocar no lugar deles para viver bem. Uma boa 

dose de paciência, praticar a arte de ouvir e observar e compartilhar com outras pessoas 

que vivenciam as mesmas situações podem ajudar a lidar com os mais velhos. Sabemos 

que os defeitos pioram com a idade, por isso, não espere que os idosos fiquem mais 

tolerantes. Pratique você a tolerância, o respeito e o amor. Tenho certeza de que sua atitude 

será retribuída com gratidão pelo seu parente que tanto lhe fez quando era mais jovem. 

Viva mais e melhor. 

http://doencamentalap.blogspot.com/2011/04/pintura-de-um-paciente-depressivo.html 

https://emais.estadao.com.br/blogs/viva-mais-e-melhor/aprendendo-a-lidar-com-a-velhice/ 

 

Praticar a arte 1: Escreva abaixo algumas atitudes de respeito que você precisa ter 

para com as pessoas idosas de sua família para não ficarem tristes: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

http://doencamentalap.blogspot.com/2011/04/pintura-de-um-paciente-depressivo.html
https://emais.estadao.com.br/blogs/viva-mais-e-melhor/aprendendo-a-lidar-com-a-velhice/


 Praticar a arte 2: Agora que conhecemos a obra, reproduza o desenho a seguir, 

vamos aplicar cor. Enquanto pinta, pense e reflita sobre suas atitudes e 

questionamentos em relação à velhice, tanto sua quanto de seus familiares.  

 

 

CIÊNCIAS 
Profª Amanda Magnarelli 

Contextualização: Conforme orientações recebidas neste período de distanciamento 

social, esta atividade visa a revisão de conteúdos já trabalhados em sala de aula, de forma 

a aprofundar o conhecimento e as práticas dos educandos. 

 

Objetivos da aula:  

➢ Relembrar conteúdos já vistos anteriormente; 

➢ Aprofundar conhecimentos já adquiridos. 

Sites utilizados: https://www.smartkids.com.br/atividade/aquecimento-global-caca-palavras 

https://www.infoescola.com/geografia/camada-de-ozonio/ 

Na aula desta semana continuaremos falando sobre o efeito estufa, mas agora nosso foco 

será a Camada de ozônio. 

 

Para que a vida na Terra seja preservada dependemos de que inúmeros fatores estejam 

em equilíbrio. Um dos principais fatores que tem afetado o meio ambiente devido a sua 

degradação e que ocasiona o efeito estufa é a camada de ozônio.  

https://www.smartkids.com.br/atividade/aquecimento-global-caca-palavras
https://www.infoescola.com/geografia/camada-de-ozonio/
https://www.infoescola.com/sistema-solar/terra/
https://www.infoescola.com/geografia/efeito-estufa/


 
. Ilustração: artiomp / Shutterstock.com 

 

A camada de ozônio protege a Terra de raios ultravioleta provenientes do Sol 

Esta camada serve para proteger a Terra da incidência direta dos raios solares, evitando 

superaquecimento, entre outros problemas. Ela é composta, como seu próprio nome já diz 

pelo gás ozônio e sem ela a vida na Terra, segundo estudos, seria impossível. Na superfície 

da Terra, o gás ozônio contribui para aumentar e agravar a poluição das cidades e também 

a chuva ácida. Porém, nas alturas em torno de 30 km acima da superfície (na estratosfera) 

ele é um filtro em prol da vida na Terra. 

Em diversas situações, seja na mídia ou na escola por exemplo ouvimos a respeito do 

buraco na camada de ozônio e que nas últimas décadas ele vem aumentando e 

consequentemente seus efeitos também. Este “buraco” é ocasionado pelos gases 

poluentes que agridem esta camada e os principais gases são os gases fréon 

ou clorofluorcarbonetos (CFC’s). Estes gases poluentes são geralmente utilizados como 

propelentes em aerossóis e como isolantes em equipamentos de refrigeração e quando 

liberados no ar levam em torno de 8 anos para atingir a camada de ozônio e ao chegarem 

são atingidos pelos raios solares e liberam moléculas de cloro que acabam por transformar 

o principal constituinte da camada, o ozônio, em oxigênio. 

Nos seres humanos o principal efeito a saúde devido ao excesso de radiação 

ultravioleta incidente é o câncer de pele que ultimamente vem crescendo bastante. A forma 

de evitar esse problema é utilizando protetor solar sempre e evitando se expor ao sol em 

horários em que sua radiação se encontra mais forte. Segundo declaração da ONU a cada 

1% de camada de ozônio que perdemos surgem 50 mil novos casos de câncer de pele e 

100 mil novos casos inclusive de cegueira ocasionada pela catarata. 

Diversos acordos vêm sendo feitos principalmente entre os países que são os líderes em 

emissão de gases poluentes, mas a verdade é que estamos longe de que as questões 

ambientais sejam realmente resolvidas. Porém, outros gases poluentes são responsáveis 

por essa destruição (em menor escala) como por exemplo, o gás carbônico (CO2) e 

os óxidos liberados pelos automóveis. Você pode contribuir para essa diminuição andando 

de bicicleta ou a pé por exemplo, quando possível, que tal? 

Referência: 

http://www.wwf.org.br/natureza_brasileira/questoes_ambientais/camada_ozonio/ 

https://www.infoescola.com/compostos-quimicos/ozonio/
https://www.infoescola.com/quimica/chuva-acida/
https://www.infoescola.com/quimica/clorofluorcarboneto-cfc/
https://www.infoescola.com/fisica/refrigeracao/
https://www.infoescola.com/elementos-quimicos/oxigenio/
https://www.infoescola.com/cancer/cancer-de-pele/
https://www.infoescola.com/saude/protetor-solar/
https://www.infoescola.com/doencas/cegueira/
https://www.infoescola.com/quimica/dioxido-de-carbono/
https://www.infoescola.com/quimica/oxidos/
http://www.wwf.org.br/natureza_brasileira/questoes_ambientais/camada_ozonio/


 

 

 

INGLÊS 
Profª Claudia Ferreira 

OBJETIVO: FAZER COM QUE O ALUNO CONHEÇA E SE APROPRIE DO CAÇA-

PALAVRA NA LÍNGUA INGLESA. 

CONTEXTUALIZAÇÃO: DURANTE AS AULAS DE INGLÊS NO AMBIENTE ESCOLAR 

NOS DEPARAMOS COM DIVERSAS FORMAS DE CONTATO COM O IDIOMA E 

DENTRE ESSAS FORMAS ESTÁ O CAÇA-PALAVRAS, COM ESTA ATIVIDADE 

ESTAMOS DANDO CONTINUIDADE AO TRABALHO QUE JÁ FOI INICIADO 

ANTERIORMENTE. 

ATIVIDADE: ENCONTRAR AS PALAVRAS RELACIONADAS ÀS FRUTAS NA LÍNGUA 

INGLESA QUE SE ENCONTRAM NO BANCO DE PALAVRAS DENTRO DO CAÇA -

PALAVRAS NOS SENTIDOS: HORIZONTAL, VERTICAL, DIAGONAL, DA ESQUERDA 

PARA A DIREITA E DA DIREITA PARA A ESQUERDA E EM SEU CADERNO ANOTÁ-

LAS JUNTAMENTE COM O SEU RESPECTIVO SIGNIFICADO. 

 



 

 

MATEMÁTICA 
Prof. Edivânio Carlos 

Objetivo da atividade: 

Ampliar o significado e domínio de resolução de problemas, suas formas de registro e de 

cálculos, através de situações do dia a dia. 

 

Vamos continuar o estudo de números decimais, para melhor entendermos situações que 

envolvem nosso dia a dia e suas habilidades de raciocínio e cálculo. 

 

PROBLEMAS DE MATEMÁTICA 

 



1) No 7º ano da escola Mundial, 12 alunos gostam de Língua Portuguesa, 17 gostam de 

Educação Física, 6 gostam das duas disciplinas e 9 não responderam. Quantos alunos 

há nessa sala? 

R: __________________________________________________________________ 

2) Das 60 pessoas que participaram de uma pesquisa, 15 gostam da revista A, 13 gostam 

da revista B e 18 gostam das duas revistas. Quantas pessoas gostam da revista A e 

quantas gostam da revista B? 

R: ____________________________________________________________________ 

3) O piano do João é formado por 56 teclas brancas que se sucedem, da esquerda para 

a direita, com a repetição da seguinte sequência de notas musicais “do, re, mi, fá, sol, 

lá, si”. Qual é a nota da 35ª tecla branca, da esquerda para a direita?  

R: __________________________________________________________________ 

 

4) No ano passado, a empresa aérea Tim, teve um aumento mensal nas vendas de 

passagens. Os números de vendas foram os seguintes: em janeiro foram vendidas 

33.000 passagens; em fevereiro 34.500; em março 36.000. Esse padrão de 

crescimento se mantém para os meses subsequentes. Quantas passagens foram 

vendidas pela empresa no mês de julho? 

R: __________________________________________________________________ 

5) O prédio Don Amador foi inaugurado no ano de 1971, na rua do Ouvidor, em São Paulo,  

nesse ano houve a primeira reunião do condomínio. Nessa reunião Carlos e os 

inquilinos, decidiram que, a contar daquela data, de 6 em 6 anos o edifício passaria por 

obras de conservação. Supondo que essa continue sendo cumprida, responda? 

a) Em que ano ocorreu a 1ª obra de conservação?  

R: __________________________________________________________________ 

 

b) Qual o ano da 16ª reforma? 

R: __________________________________________________________________ 

 

 


