
 

 

 
   

 

 

 

GALINHA PINTADINHA 

 

A Galinha Pintadinha é um fenômeno de popularidade, crianças do Brasil inteiro conhecem as músicas 

da galinha mais famosa do mundo. 

Nas décadas de 80 e 90 outra galinha que fez sucesso. Ela também era azul, mas não cantava, e estava 

na mesa de muitos brasileiros. Era a galinha da Maggi. Suas propagandas eram icônicas, sendo criados brinquedos e 

porta-trecos como forma de divulgação da marca.  

Uma promoção feita pela Maggi também ficou muito conhecida: a promoção da novela Vale Tudo. Ela 

girou em torno da famosa pergunta: “quem matou Odete Roitman?'' A novela foi um dos maiores sucessos de todos os 

tempos da TV brasileira. Aproveitando-se do mistério, a Maggi fez uma promoção onde as pessoas deveriam enviar 

cartas com o nome de quem elas acreditavam que havia matado Odete Roitman. Os acertadores concorriam a 5 (cinco) 

prêmios de 1.000.000 (um milhão) de cruzados e 1 (um) prêmio máximo de 5.000.000 (cinco milhões) de cruzados. 

Apenas 5% das pessoas acertaram o assassino. 

Como forma de homenagear a galinha da década de 80 e 90, solicitamos: 

 

1. Um brinquedo feito pela Maggi em homenagem à sua mascote: a galinha e seus ovinhos, devendo 

ser entregues 2 (dois) brancos e 1 (um) azul, conforme a imagem abaixo: 

 

 

TAREFA  
NÚMERO: 

 

36 

 

PONTUAÇÃO 
MÁXIMA: 

  

pontos 
30 

HORÁRIO DE DIVULGAÇÃO: 

08h30min de domingo, dia 29/05/2022. 

DIVULGAÇÃO DA PRÓXIMA TAREFA: 

09h30min de domingo, dia 29/05/2022. 

HORÁRIO LIMITE DE ENTREGA: 

12h00min de domingo, dia 29/05/2022. 



 

 

2. Um porta-treco feito pela Maggi em homenagem à sua mascote, conforme a imagem abaixo:   

 

 

 

OBSERVAÇÃO: 

 

● A interpretação da tarefa faz parte da mesma. 

 

PONTUAÇÃO: 

 

10 (dez) pontos para cada item entregue conforme supracitado. 

 

BONIFICAÇÃO: 

 

10 (dez) pontos para a equipe que apresentar 1 (uma) pessoa com o primeiro prenome igual ao do 

assassino e 1 (uma) pessoa com o primeiro prenome igual ao da vítima da novela mencionada. 


