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ESTUDO ACOMPANHADO 
 

 
Actividade: Compreensão de Enunciados Escritos
 
 
 
Como já será do teu conhecimento, a leitura e correcta compreensão de 
um enunciado ou instrução é um aspecto extremamente importante para 
o correcto desenvolvimento de determinada actividade ou resolução de 
um exercício. Nas linhas seguintes a tua capacidade de compreensão e 
concretização de enunciados será colocada à prova.  
 
 
 
Imagina-te como sendo um membro da Comissão Organizadora da 32ª Feira do Livro de Barregosa-de-Cima, localidade 
fictícia situada no interior do Alentejo. Apesar do seu isolamento, esta pequena vila organiza anualmente uma das mais 
apreciadas feiras do livro da região. Em meados de Novembro, sem falhar um ano que seja desde 1965, um grupo de 
moradores organiza afincadamente o evento que tem ajudado a retirar do mapa esta pequena vila. 
 
Este ano também farás parte da Comissão. Terás de cumprir correctamente a ordem de trabalhos da Comissão… só assim 
a Feira do Livro terá o enorme sucesso habitual. 
 
 

 
Comissão de Organização da 3ª Feira do Livro 

 
Primeira Reunião de Trabalho – Março de 2007 

 
Ordem de Trabalhos: 
 
Ponto 1- Determinar o número máximo de bancas de venda; 
Ponto 2- Estabelecer o número máximo de livros por banca; 
Ponto 3- Calcular o número mínimo de livros a serem vendidos para pagar as despesas; 
Ponto 4- Verificar qual o melhor patrocinador; 
Ponto 5- Preencher tabela de deliberações da reunião. 
 
Dados: 
 

1. O pavilhão que irá albergar a Feira tem 300 m2 disponíveis. 
2. Cada banca ocupa 12 m2. 
3. Cada mesa poderá suportar o peso de 222 livros. 
4. Cada banca tem espaço para 5 mesas. 
5. A despesa total para a organização da Feira situa-se nos 13 mil Euros. 
6. Cada livro será vendido por 15 Euros. 
7. A comissão receberá 20% do valor por cada livro vendido. 
8. A empresa de telemóveis “TouSImTáLá” oferece 400 Euros por cada mesa no pavilhão. 
9. A empresa de fastfood “Mais uma batata mais um quilo” oferece 2 Euros por cada livro no pavilhão. 

 
Tabela de Deliberações da Reunião: 
 

Nº Máximo de Bancas Nº Máximo de Livros Nº Mínimo de Livros a vender Melhor Patrocinador 

 
 

   

 

No texto que serve de introdução a esta actividade existe uma pequena falha. Consegues apurar que falha é essa? 
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