tempo e clima
desemparelhado #odd one out

1. Seleciona o intruso de cada conjunto. Justifica a tua opção.
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2. Substitui o intruso de cada conjunto.
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3. Constroi seis conjuntos de quatro palavras, sendo uma delas um intruso, utilizando as palavras do
quadro seguinte e/ou outras que considerares pertinentes.
tundra
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