TAREFA 029 – Diferentes por seu número inicial
Olá diversas, já praticamos um breve trabalho na tarefa anterior, mas digamos que
oficialmente nossos trabalhos começam agora, e esperamos que se divirtam com as tarefas que
elaboramos para vocês. Desde já boa sorte e bom trabalho a todos!
Equipes, como de costume nossa tarefa antecipada, possivelmente a mais trabalhosa de
toda gincana, mas certamente os documentos que conseguirão agora lhes ajudarão no decorrer
da gincana, lembrando para o cuidado e responsabilidade com eles.
Nesta primeira tarefa terão que contar com a ajuda do seu apoio de confiança, e claro,
todos seus apoios, pois a missão é simples, mas difícil. Queremos que nos entreguem documentos
conforme artigo 5.8.1 do regulamento, onde para cada letra do alfabeto queremos DOIS NOMES
IGUAIS que iniciem com esta letra, desconsiderando acentos, cuja letra inicial convertida na sua
posição do alfabeto resulte na diferença de idade entre ambas, para simplificar vejamos os
exemplos abaixo
LETRA A = posição do alfabeto = 1
Alessandra Terezinha – nascimento 09/12/1993 – naturalidade da cidade do apoio
Alessandra da Silva - nascimento 23/06/1994
Diferença do nascimento de 1 ano
LETRA B = posição do alfabeto = 2
Bruno Castilhos – nascimento 14/01/1983 – naturalidade da cidade do apoio
Bruno Felipe Pereira – nascimento 29/12/1981
Diferença do nascimento de 2 anos
Ou seja, desconsideraremos os dias e meses, queremos apenas o nome igual e a diferença
correta em anos para cada letra do alfabeto de acordo com sua posição, porém queremos
apenas mais uma coisa, UM dos documentos para cada nome igual deve ser da cidade do seu
apoio de confiança.
Observação: os documentos devem ser entregues em ordem alfabética para fácil conferência,
mesmo contendo lacunas. Caso algum documento esteja fora da ordem a pontuação total que
conseguirem será reduzida pela metade;

Boa sorte a todas as equipes! Tupã.
Instruções: entreguem-nos conforme solicitado;
Entrega: lote 01;
Local: na Aldeia;
Pontuação: 25 pontos por documento correto;
Pontuação máxima: 650 pontos.

