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Área de Linguagem

1. Gênero Meme - LÍNGUA PORTUGUESA
Breve reflexão de Josiane Brunetti Cani1, no texto “Multimodalidade e efeitos de sentido no
gênero meme” produzido para a revista “Periferia, v. 11, n. 2, p. 242-267, maio/ago. 2019. Diz:
As escolhas realizadas pelos produtores de memes atendem a contextos culturais,
sociais e políticos de naturezas distintas. Sua estrutura e organização permitem um diálogo
entre produtor e leitor, por meio de um texto carregado de ideologias e conceitos que
demandam, dos leitores, um conhecimento prévio. Esses recursos, facilmente replicados pela
mensagem, crítica, humor e, principalmente, pela carga emocional que contêm, podem
promover grandes impactos nas práticas sociais.

1

Doutoranda em Linguística Aplicada pela UFMG, Mestre em Educação, possui graduação em Letras pela
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Colatina, com pós-graduação em Planejamento Educacional e em
Gestão Integradora: Supervisão Escolar, Orientação Escolar e Inspeção Escolar. Atualmente, exerce a função de
Técnica em Assuntos Educacionais do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo. Email: josicani@gmail.com
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Desafios de Língua Portuguesa
1- Continuando as atividades de abordagem ao gênero textual meme, veja o exemplo
abaixo de como construir uma redação descritiva desse gênero:

*DESCRIÇÃO DO MEME
1- Registro fotográfico de uma agência bancária com aglomeração de pessoas;
2- Contexto atual de uma pandemia instalada, na qual a orientação das autoridades de
saúde é de distanciamento social e ficar em casa;
3- Processo de edição para inserção de uma imagem de homens vestidos de ternos e
chapéus na fotografia, os mesmos são oriundos de uma cena gravada em Gana, no oeste
da África, onde culturalmente carregadores de caixão elevam o ânimo dos funerais com
danças;
4- A edição de imagem possibilitou a junção da cena à fotografia, transformando-se no
que a linguista Roxane Rojo chama de texto multimodal;
5- Os remixes na edição da fotografia, da cena e do contexto, transformaram a produção
no Gênero Textual Meme;
6- Nessa produção, o Gênero Textual Meme, de forma irônica e humorística ao utilizar a
cena dos carregadores de caixão de Gana, deixa implícita a possibilidade real e existente
do risco de contaminação e morte pela covid-19 às pessoas aglomeradas em frente à(s)
http://www.aprendizagemconectada.mt.gov.br/

agência(s) bancária(s) da Caixa, bem como outros locais onde aglomerações possam
ocorrer.
2- Utilzando o exemplo acima, descreva, nas linhas enumeradas abaixo, o meme que utiliza a
imagem da obra artisitica A Mão de Deus, pintada por Michelângelo.

*DESCRIÇÃO DO MEME
1-

2-

3-

4-
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3- Considerando as atividades já realizadas em abordagem ao gênero meme, e da descoberta
do impacto a que as mensagens transmitidas pelo gênero podem moldar e/ou incentivar
pessoas, a proposta agora é de produção de um meme com a finalidade de incentivar e
convencer as pessoas a respeitarem as orientações das autoridades de saúde no combate à
covid-19.
Sugestão: Na elaboração podem ser adotados, como recursos digitais que permitem a
construção de memes, programas de edição de texto para computador: Meme Generator,
Livememe, Quickmeme, MemeDad, Imgflip, ou até mesmo o Paint, além de ferramentas para
celular, como Pext, Aviary Photo Editor, Picsart, Photogrid ou Cymera. E se não possuir
acesso a nenhum destes recursos, opte pelo desenho criativo, podendo expressar no espaço
abaixo todo o conhecimento de apropriação da estrutura e características do gênero meme
adquiridos até aqui.
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2. Plural of nouns - LÍNGUA INGLESA
Quando queremos dizer a quantidade de frutas que compramos no mercado ou quantas pessoas
estavam em uma festa, precisamos saber usar o plural.
A regra geral em inglês é acrescentar o ‘s’. Por exemplo, se você tem duas TVs em casa, vai
dizer: “I have two televisions at home.”
Há plurais regulares, que seguem certas regras para serem formados, e os irregulares, que não
seguem regras e precisam ser memorizados.

Plural regular
-s: Assim como em português, muitas palavras no inglês recebem apenas um –s no final para
tornarem-se plural. Por exemplo, book (livro) irá para books (livros), table (mesa) irá para
tables (mesas).
-es: Palavras que terminam em ch, s, ss, sh, x, e o recebem duas letras para o plural regular: es. church (igreja) passa a ser churches (igrejas), kiss (beijo) transforma-se em kisses (beijos),
bus (ônibus) vira buses, e tomato (tomate) vira tomatoes (tomates).
-ies: Palavras terminadas em consoante + y sofrem certa modificação: retiramos o y e
acrescentamos –ies no seu lugar. Se você quiser dizer que uma amiga teve dois bebês, por
exemplo, a frase será: “My friend had two babies” (baby transforma-se em babies). Family
(família) passa a ser families (famílias), assim como party (festa) muda para parties (festas) e
lady (dama) muda para ladies.

Plural irregular
É claro que o inglês tem exceções nesse assunto, assim como também temos na língua
portuguesa. Os plurais irregulares não seguem as regras destacadas aqui em cima, ou seja,
precisam ser memorizados. Veja alguns exemplos na lista abaixo:
man (homem) – men (homens)

Disponível em:
<https://br.pinterest.com/pin/361273201331716686/>.
Acesso em 10 Abr. 2020.
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Disponível em: <https://filmow.com/x-menapocalipse-t90078/>. Acesso em 10 Abr. 2020.

woman (mulher) – women (mulheres)

Disponível em: <https://www.amazon.com/Wonder-Woman-Gal-Gadot/dp/B072FNHS9Pgentleman>. Acesso
em 10 Abr. 2020.

Gentleman (cavalheiro) – gentlemen
(cavalheiros)
child (criança) – children (crianças)
ox (boi) – oxen (bois)
person (pessoa) – people (pessoas)
tooth (dente) – teeth (dentes)
foot (pé) – feet (pés)
goose (ganso) – geese (gansos)

mouse (camundongo) -mice(camundongos)
calf (bezerro) – calves (bezerros)
leaf (folha) – leaves (folhas)
life (vida) – lives (vidas)
shelf (prateleira) – shelves (prateleiras)
thief (ladrão) – thieves (ladrões)
wife (esposa) – wives (esposas)
wolf (lobo) – wolves (lobos)

(Texto adaptado). Disponível em: <https://englishlive.ef.com/pt-br/blog/plural-regular-e-irregular-no-ingles/>.
Acesso em 10 Abr. 2020.

FYI – For Your Information
Também existem as palavras sem plural no Inglês.
Substantivos

Significado

baggage, luggage
evidence
furniture
homework
housework
information
jewelry
money
music
sheep

bagagem, kit de malas e itens para viagem
provas, evidências
mobília, itens móveis que decoram um local
lição de casa
tarefas do lar, o que é feito para se manter uma casa
Informação
Joias
Dinheiro
Música
ovelha, carneiro

Outras palavras são utilizadas somente no plural como:
pajamas – pijama
pants – calça
news – notícias, jornal, noticiário
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Desafios - Língua Inglesa
1) Escreva em inglês o plural dos substantivos abaixo:

1. brother = brothers
2. strawberry = strawberries
3. door = ______________
4. shoe = ______________
5. kiss = ______________
6. fox = ______________
7. church = ______________

8. wolf = ______________
9. toy = ______________
10. capacity = ______________
11. person = ______________
12. dollar = ______________
13. friend = _______________

2) Sublinhe a forma correta no plural para os substantivos em destaque:

a) My girlfriend has three sister / sisteres.
b) There are many people / persons in my birthday party.
c) I love to go to parties / partys with my friends / friendes.
d) Thomas bought ten potatos / potatoes in the market.
3) Assista aos vídeos:

Título: Plural of Nouns – Brasil Escola
Canal: Brasil Escola
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=d7oPlZIZ5xU>. Acesso em 18 Abr.
2020.
Título: Plural em inglês – Regras e Dicas
Canal: Tia do Inglês
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=o1BwGRAh4dk>. Acesso em: 18 Abr.
2020.

3. Os países que hablan español- LÍNGUA ESPANHOLA
Nesta aula você conhecerá os países que utilizam o espanhol como idioma oficial e a forte
relação desse idioma com a América do Sul. Você sabe qual dos países abaixo faz divisa com
Mato Grosso? Aproveite a aula de hoje para descobrir!
1- Los países que hablan español
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2- Idiomas de América del Sur
Los idiomas más hablados en América del Sur también tienen una gran relación con la época
de colonización. Los dos idiomas mayoritarios son el español y el portugués. Este último sólo
se habla en Brasil, pero debido a su gran población tiene casi el mismo número de hablantes
que el español que se habla en otros ocho países. El francés, el inglés y el holandés también
son hablados, pero ninguno de ellos llega al millón de hablantes en el continente.
Además de estas lenguas de origen europeo, existen más de 300 lenguas indígenas y algunas
de ellas cuentan con millones de hablantes.
Disponível em: <https://www.caracteristicas.co/america-del-sur/#ixzz6MMzHdfaM>. Acesso em: 13 Mai. 2020.

3- La lengua guaraní, orgullo de un país

Paraguay es un país único en el que la gran mayoría de los ciudadanos puede comunicarse en
una lengua indígena a todos los niveles porque, además de ser de uso extendido, esa lengua es
oficial junto con el español, y tiene el mismo tratamiento a efectos legales. Pero no siempre fue
así. El guaraní fue una lengua discriminada y sus hablantes sufrieron acoso y agresiones
durante siglos. La última etapa de persecución e intento de sofocar su uso fueron los 35 años
de dictadura de Alfredo Stroessner, que terminó en 1989.
Disponível em: <https://news.un.org/es/story/2019/02/1451281>. Acesso em: 13 Mai. 2020.
Desafios – Língua Espanhola
1) Qual dos países abaixo NÃO faz parte da América do Sul?
a) Perú.
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b) Bolivia.
c) Paraguay.
d) El Salvador.
2) Quais são os idiomas mais falados na América o Sul?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
3) O espanhol e o guarani são idiomas oficiais de qual país?
a) España.
b) Chile.
c) Paraguay.
d) Venezuela.
4) Sobre o idioma guarani julgue as afirmativas:
I - é uma língua indígena.
II - é um idioma oficial.
III - sempre teve prestígio social.
Estão corretas:
a) I, II e III.
b) II e III.
c) I e III.
d) I e II.

5) Observe o mapa e assinale o país que faz divisa com o Mato Groso.
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4. Pintura
de paisagem - ARTE
Olá estudante! Em nosso último encontro de estudo falamos sobre um dos gêneros da
pintura, a natureza-morta. Nesta semana, vamos conhecer mais um gênero, a paisagem, que o
homem retrata em sua pintura desde a antiguidade até os dias de hoje. Então, bons estudos!
A pintura de paisagem é um termo utilizado para a arte que representa cenas da natureza
como montanhas, vales, rios, árvores e florestas.
É utilizada especialmente
para representar a arte na qual o tema
principal é uma visão ampla, com
seus elementos dispostos em uma
composição coerente. Quase sempre
se inclui a vista do céu, o tempo
usualmente é um elemento da
composição. Tradicionalmente, a
arte de paisagens retrata a superfície
da Terra, mas pode haver outros
tipos de paisagens que são inspiradas
por sonhos.
Na pintura ocidental, a
paisagem foi adquirindo, pouco a
pouco, cada vez mais relevância
como fundo de quadros de
outro gênero.
Vamos observar alguns tipos de pintura de paisagem:
http://www.aprendizagemconectada.mt.gov.br/

- Paisagem urbana: caracteriza-se por
uma paisagem transformada pelo
homem. Por exemplo, uma cidade.

- Paisagem rural: obras que retratam a
paisagem que foi pouco modificada pelo
homem.

- Paisagem marinha: chama-se marinha a
paisagem que tem, especificamente, por tema,
a paisagem marítima ou assunto marinho.
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E assim, finalizando o estudo do tema pintura de paisagem, ressalta-se um importante
artista brasileiro chamado Candido Portinari, que em uma de suas obras, nominada Café, retrata
a dura vida dos trabalhadores nas fazendas cafeicultoras, especialmente porque essa atividade
era responsável por grande parte
do PIB (Produto Interno Bruto) da
época.
Essa é uma das obras que
expressam paisagens com essas
características e configurações.
Isso demonstra que a paisagem,
além de ser percebida pelos nossos
sentidos (visão, audição, tato,
paladar e olfato) é, diversas vezes,
registrada de forma artística para
demonstrar carinho, lembranças,
entre outros sentimentos.

Sugestão de vídeos:
Arte e paisagem
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=Zo9-QnE1vYQ>. Acesso em: 14 Mai.
2020.
Pintura de paisagens
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=FCu_I8n4Y-U>. Acesso em: 14 mai.
2020.
Como pintar uma paisagem
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=WRK9392pC2Q>. Acesso em: 14 mai.
2020.

Desafios – Arte
1 - Observe a obra de Portinari:
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Diante da observação, é possível
dizer que a obra retratada por
Portinari pode ser classificada
como uma paisagem:
a) rural.
b) marinha.
c) urbana.
d) aérea.

2 - A pintura de paisagem é um termo utilizado para a arte que
representa cenas da
a) natureza como montanhas, vales, rios, árvores e florestas.
b) vida cotidiana, autorretrato, céu e vasos com flores.
c) bucólicas, reflexivas e da política local.
d) guerra vivida pelo homem e objetos inanimados.
3 – Agora é sua vez de colocar em prática sua criatividade, tire fotografia de uma paisagem que
goste utilizando seu celular. Em seguida, represente-a em uma folha de papel sulfite e, para
concluir, pinte-a com lápis de cor.

5. Jogos Indígenas – EDUCAÇÃO FÍSICA

Os índios têm papel muito importante na história do Brasil, e são responsáveis por
transmitir hábitos, costumes e até brincadeiras. Você conhece alguma brincadeira de origem
indígena? Vamos ver!?
1. Cabo de guerra
Brincadeira comum entre as crianças, o chamado ‘Cabo de Guerra’ é uma competição
indígena muito simples. É preciso ter apenas uma corda reforçada e um punhado de crianças
ou adultos que forem participar da brincadeira. Os participantes devem ser divididos em 2
grupos com o mesmo número de integrantes, um grupo vai puxar a corda para um lado e o
outro grupo vai puxar para o lado oposto. Vence o grupo que puxar mais forte, com isso a corda
vem para o lado campeão.
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2. Peteca
Essa é uma brincadeira famosa de origem indígena. Os participantes ficam em círculo para
jogar em grupo ou um de frente para o outro no caso de apenas dois jogadores. A peteca deve
ser lançada de um participante para o outro batendo no fundo dela com a palma da mão, como
um jogo de lançar bolas. Aquele que deixar a peteca cair é eliminado da brincadeira.
O cabo de guerra e a peteca são brincadeiras que foram inseridas nos nossos costumes
e possuem origem indígena. Alguns dos nossos jogos também foram apropriados pela cultura
indígena, como o futebol. Além disso, você sabia que os índios possuem uma competição na
qual várias etnias jogam entre si, numa grande olímpiada? Vamos saber como isso funciona.
Jogos dos Povos Indígenas
O critério para a participação desses jogos é a força cultural das etnias, considerando
tradições como a língua, a dança, os rituais, os cantos, as pinturas corporais, o artesanato e os
esportes tradicionais.
A primeira edição ocorreu em Goiânia, em outubro de 1996, com a presença de 25 etnias
e mais de 400 atletas e contou com a presença de Pelé, que incluiu o evento no calendário da
Secretaria Nacional do Esporte.
Os organizadores, incentivados pelo então Ministro dos
Esportes, Edson Arantes do Nascimento (Pelé), percorreram
algumas aldeias e se reuniram com as lideranças indígenas para
discutir a realização. Grandes dificuldades foram encontradas.
Nunca tantas etnias se encontraram de uma só vez em evento de
tamanha proporção. Contudo, o sonho dos organizadores, entre eles
Carlos Terena, Articulador Cultural e Desportivo Indígena, se tornou realidade e as
modalidades foram definidas.
Milhares de pessoas prestigiaram o evento. As competições começaram com o futebol
de campo e o voleibol, modalidades disputadas na manhã do dia 17 de outubro, no Estádio
Olímpico Pedro Ludovico e no Clube Ferreira Pacheco. As modalidades tradicionais indígenas
foram a canoagem, realizada no Clube Jaó, o arco e flecha, o arremesso de lança, as
demonstrações de lutas e a corrida de tora. A natação teve que ser disputada em uma piscina
olímpica (para medir a velocidade dos competidores), e não em um rio, como de costume.
Os II Jogos foram realizados na cidade de Guairá, no Paraná, em outubro de 1999, e teve
a participação de 31 etnias e mais de 600 atletas.
Para saber mais.
Para descobrir quais são as modalidades e como elas são realizadas nos jogos indígenas,
acesse esse link: Conheça as modalidades esportivas dos Jogos Mundiais Indígenas
http://www.aprendizagemconectada.mt.gov.br/

https://www.ebc.com.br/esportes/2015/10/conheca-modalidades-esportivas-dos-jogosmundiais-indigenas.

Desafios – Educação Física

Após a leitura do material de estudos, responda a atividade sobre o tema.
1. Quais são as modalidades disputadas nos jogos indígenas?

Unidade

2

Área de Matemática

Função Quadrática - Matemática

Olá pessoal! Como vão vocês? Vou começar com esta mensagem: “Creio que o principal
objetivo da educação deve ser encorajar os jovens a duvidarem de tudo aquilo que se considera
estabelecido. O importante é a independência do espírito”. Bertrand Russel.

Imagem 1
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Nesta semana vamos estudar função
quadrática, também conhecida como
função polinomial do segundo grau.
O lançamento de projéteis
(imagem 1), ou de uma bola na
cesta de basquete (imagem 2), são
Disponível em: <
algumas das inúmeras aplicações http://educacao.globo.com/matematica/assunto/funcoes/funcaopráticas da função quadrática. Isso
de-2-grau.html>. Acesso em: 15 Mai. 2020.
sempre irá acontecer quando
determinado fenômeno apresentar
um comportamento parabólico, ou seja, quando puder ser representado por uma parábola,
que nada mais é do que o gráfico
Imagem 2
característico desta função. (Adaptado)
Fonte: Introdução a função quadrática.
Disponível em:<
https://blog.professorferretto.com.br/introducaoa-funcao-quadratica/>. Acesso em: 15 Mai.
2020.

/
Disponível em: < https://blog.enem.com.br/o-estudo-deparabolas-no-cotidiano>. Acesso em: 15 Mai. 2020.

1.

Definição

da

Função

Quadrática.
Uma função f: ℝ→ℝ chama-se quadrática quando existem números reais a, b, c, com a ≠ 0,
tal que f(x) = ax2 + bx + c para todo x ∈ ℝ. Primeiramente, é importante repararmos que toda
função quadrática é dita como uma função f: ℝ→ℝ. Essa representação costuma parecer
confusa, mas a informação que ela nos traz é muito valiosa: a função f de reais em reais, é
uma função cujo domínio ou conjunto de partida, e o contradomínio ou conjunto de chegada
pertencem ao conjunto dos números reais. Além disso, a definição da função quadrática nos
mostra que sua forma característica é f(x) = ax2 + bx + c. Mas toda e qualquer função
matemática pode ser representada por f(x) ou por y, por isso, a expressão y = ax2 + bx + c,
também é considerada uma função do 2º grau.
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E se vocês observaram a expressão da
função quadrática, mas não a associaram ao
seu nome, saibam que o termo 2º grau tem
tudo a ver com o grau do polinômio ax2 +
bx + c, expresso pelo maior expoente da
variável x. É por isso que a

definição nos informa que o coeficiente a
que acompanha o termo x2 deve ser
necessariamente diferente de zero (a ≠ 0),
porque é esse termo que caracteriza a
função quadrática. Felizmente, não há
restrição alguma quanto aos valores
numéricos dos demais coeficientes da
função do 2º grau, no caso, b e c. O
importante é lembrar sempre do seguinte: a
é o coeficiente que pertence ao termo x2, b
é o coeficiente que acompanha o termo x, e
c é considerado o termo independente da
função quadrática, pois não acompanha
variável alguma.

Exemplo de aplicação:
Identifique os coeficientes a, b e c nos exemplos das funções quadráticas abaixo:
a) f(x) = 3x2 – 4x + 2 , a =______
; b=______
;c= _______
2
b) f(x) = x + 3x,
a =______
; b=______
;c= _______
2
c) y = - x – 5,
a =______
; b=______
;c= _______
2
d) y = - 2x ,
a =______
; b=______
;c= _______

2. Construindo o Gráfico da Função Quadrática.
O gráfico de uma função polinomial do 2º grau, y = ax 2 + bx + c, com a
chamada parábola.

0, é uma curva

Exemplo 1:
Construir o gráfico da função quadrática f(x) = x 2 – 1. Atribuiremos valores arbitrários para x
e substituindo na função encontraremos o valor de y, formando pares ordenados.
x

f(x) = x2 - 1
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y

(x; y)

-3
-2
-1
0
1
2
3

f(-3) = (-3)2 – 1 = 9 – 1 = 8
f(-2) = (-2)2 – 1 = 4 – 1 = 3
f(-1) = (-1)2 – 1 = 1 – 1 = 0
f(0) = (0)2 – 1 = 0 – 1 = -1
f(1) = (1)2 – 1 = 1 – 1 = 0
f(2) = (2)2 – 1 = 4 – 1= 3
f(3) = (3)2 – 1 = 9 – 1 = 8

8
3
0
-1
0
3
8

(-3; 8)
(-2; 3)
(-1; 0)
(0; -1)
(1; 0)
(2; 3)
(3; 8)

O gráfico desse exemplo tem a
concavidade voltada para cima. Podemos
relacionar a concavidade com o valor do
coeficiente a, quando a > 0 a concavidade
sempre será voltada para cima.

Exemplo 2:
Construir o gráfico da função quadrática f(x) = - x2 + 4x
Atribuiremos valores arbitrários para x e substituindo na função encontraremos o valor de y,
formando pares ordenados.
x
-1
0
1
2
3

f(x) = - x2 + 4x
f(-1) = - (-1)2 + 4(-1) = - 1- 4 = -5
f(0) = - (0)2 + 4(0) = - 0 + 0 = 0
f(1) = - (1)2 + 4(1) = -1 + 4 = 3
f(2) = - (2)2 + 4(2) = -4 + 8 = 4
f(3) = - (3)2 + 4(3) = -9 + 12 = 3
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y
-5
0
3
4
3

(x; y)
(-1;-5)
(0; 0)
(1; 3)
(2; 4)
(3; 3)

4
5

f(4) = - (4)2 + 4(4) = -16 + 16= 0
f(5) = - (5)2 + 4(5) = -25 + 20 = -5

O gráfico do exemplo 2 tem a concavidade
voltada para baixo, como já foi dito na
conclusão do exemplo 1 que a
concavidade está relacionada com o valor
do coeficiente a, quando a < 0 a
concavidade sempre será voltada para
baixo.
Obs.: Se desejar tornar a representação
ainda mais precisa, podem calcular mais
alguns pontos.
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0
-5

(4; 0)
(5;-5)

Sugestões de vídeo:
Título: Função Quadrática. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=rB_7UIdRSfM>.
Acesso em: 15 mai. 2020.
Deixamos claro que esta unidade é uma compilação das ideias de vários autores, não se tratando,
portanto, de uma redação original.

Desafios - Matemática

1- Sem fazer o gráfico verifique se a parábola é côncava para cima ou para baixo. Depois,
calcule f(-1), f(0), f(1), f(2), f(3) e faça o gráfico para:
a) f(x) = x2 – 2x – 3

b) f(x) = - x2 + 2x + 2

Disponível em:
<https://www.facebook.com/segredosdasprofecias>. Acesso
em: 15 Mai. 2020.

2- Uma das consequências da pandemia do novo Coronavírus é o desemprego em todo o país. Isso
fez com que o jovem Fernando usasse da sua criatividade para conseguir uma renda extra fazendo
pão caseiro em sua residência. Para isso precisou investir na compra de um forno.
Suponhamos que o forno que Fernando comprou possui uma temperatura Y (em grau Celsius)
que pode ser regulada para variar em função do tempo t (em minuto), de acordo com a lei:
𝒕𝟐
Y= −
+4𝒕, em que: 0≤ t ≤ 500.
𝟏𝟐𝟓
Identifique o valor de a, b e c na lei acima.
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