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NOME:                                                                            Nº:    

5º ANO:                                                                                         DATA DE ENTREGA: 30/07/2019 

 

Queridos alunos e alunas, o semestre acabou e as tão esperadas férias chegaram!!! 

É hora de descansar, brincar, brincar, brincar e viajar... enfim, fazer tudo e nada ao 

mesmo tempo! 

Mas não podemos esquecer que nosso trimestre só acaba no final de agosto e para não 

chegar “esquecido” de tudo, segue uma atividade para as férias. 

Você deverá ler o livro “Como ser um espião”, de Dan Waddell e resolver as 

atividades propostas. Com organização, certamente conseguirá fazer de tudo um pouco 

nessas férias, inclusive estudar! 

Ah! Nós amamos esse livro e temos certeza que você também gostará!! 

Nos encontramos em agosto!! Boas férias !!! 

 

Professoras Ana Amélia e Gabriela. 
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 Resolva o mistério e descubra...   

 

Fui uma dançarina exótica, acusada de espionagem que foi 

condenada à morte, durante a Primeira Guerra Mundial. Em 

diferentes ocasiões minha vida foi alvo da curiosidade de 

biógrafos, romancistas e cineastas. Ao longo do tempo, 

transformei-me numa espécie de símbolo da ousadia 

feminina. Meu nome artístico, é uma palavra malaia que 

significa “Sol”, mas traduzida literalmente significa “Olho 

do dia”. 

                                                                         Quem sou eu ?? ___________________________ 

 

  

Fui um membro do topo da hierarquia dos serviços 

secretos ingleses e atuei como agente duplo, espionando 

para a União Soviética. Fui um dos membros do grupo 

conhecido como Cambridge Five, juntamente com Donald 

Maclean, Guy Burgess, Anthony Blunt e John Cairncross. 

 

Quem sou eu ?? ___________________________ 

 

 

Fui um soldado americano e espião, disfarçado de professor 

de holandês, do Exército Continental durante a Guerra 

Revolucionária Americana. Em uma missão de coleta de 

informações em Nova York, fui capturado pelos britânicos e 

executado. 

 

Quem sou eu ?? ___________________________ 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Espionagem
https://pt.wikipedia.org/wiki/Primeira_Guerra_Mundial
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hierarquia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
https://pt.wikipedia.org/wiki/Agente_duplo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%A3o_Sovi%C3%A9tica
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Donald_Maclean&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Donald_Maclean&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Guy_Burgess
https://pt.wikipedia.org/wiki/Anthony_Blunt
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=John_Cairncross&action=edit&redlink=1
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Fui um bôer sul-africano e um soldado alemão, caçador de grandes jogos, jornalista e 

espião. Lutei ao lado dos Boers na Segunda Guerra dos Bôeres e como agente secreto 

da Alemanha durante as duas Guerras Mundiais. 

 

 

Quem sou eu ?? ___________________________ 

 

 

Não sou o primeiro investigador de , contudo, fui e ainda sou famoso por utilizar, 

na resolução dos meus mistérios, o método científico e a lógica dedutiva. Minha 

habilidade para desvendar crimes aparentemente insolúveis até mesmo para 

a Scotland Yard transformou meu nome em sinônimo de detetive. Doutor Watson, 

meu assessor, é igualmente conhecido por todos, especialmente pela frase que se 

tornou mundialmente conhecida – “elementar, meu caro Watson” -, repetida 

exaustivamente por mim.  

 

Quem sou eu ?? ___________________________ 

 

 

 

Procure informações importantes sobre o livro: 

Quem é quem? 

 

AUTOR: _________________________________________________________ 

ILUSTRADOR: ___________________________________________________ 

EDITORA: _______________________________________________________ 

COORDENADORA EDITORIAL: ___________________________________ 

TRADUTORA: ____________________________________________________ 

     QUAL O SIGNIFICADO DE:    

 * AGENTE SOMBRA: __________________________________________________________________ 

 *AGENTE TOUPEIRA: _________________________________________________________________ 

 * CAMPO: ____________________________________________________________________________ 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Romance_policial
https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_cient%C3%ADfico
https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_dedutivo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Scotland_Yard
https://pt.wikipedia.org/wiki/Detetive
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 Preencha com seus dados, use e abuse de criatividade: 

 

 

 

 No Registro 1, de 1º de julho, encontramos vários verbos, alguns no infinitivo, outros 

conjugados. Fique atento e procure o que for pedido. ATENÇÃO! ESSA NÃO É UMA 

MISSÃO FÁCIL!  

 

1. Encontre os 6 verbos que estão no infinitivo: 

 _______________________ -  __________________________ -  _______________________ 

 

 _______________________ -  __________________________ -  _______________________ 

 

2. Encontre 6 verbos no pretérito: 

  _______________________ -  __________________________ -  _______________________ 

 

 _______________________ -  __________________________ -  _______________________ 

 

 3. O que o tio Tony deixou para o garoto? 

 ____________________________________________________________________________ 

 

 4. Qual o nome e sigla da organização? 

 ____________________________________________________________________________ 
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 Leia o texto a seguir e dê a classificação gramatical das palavras sublinhadas e numeradas: 

 

As informações estratégicas podem definir desfechos de conflitos e destinos de nações. Conheça um dos 

casos mais fantásticos em que a espionagem ajudou a redesenhar o mapa-múndi. 

Por Robson Viturino e Marcos Nogueira 

Publicado em 31 maio 2005 

Espião de 1 milhão de dólares 

Conflito: Guerra Fria 

Quando: 1979-85 

Nações envolvidas: União Soviética, EUA 

Missão: fornecer dados cruciais do programa aeronáutico 

soviético aos americanos. 

Arma secreta: o cientista e cara-de-pau russo Adolf 

Tolkachev. 

                  Estratégia: traição, roubo de dados. 

 

Era difícil acreditar que aquele (0)  homenzinho (1) com pouco mais de 50 anos, 1,65 metro de altura, 

magro (2) e corcunda teria tanta coragem. A aparência frágil e o medo (3) de cair em uma armação fez o 

serviço de espionagem americano em Moscou ignorar por 2 anos a aproximação do soviético Adolf 

Tolkachev. Um dia, ele (4) resolveu aparecer na embaixada dos EUA e abordar o mordomo para oferecer 

seu trabalho. Acabou se tornando o espião mais importante da Guerra Fria. 

Tolkachev – apelidado de “agente de 1 bilhão de dólares” – era pesquisador envolvido em projetos 

militares secretos da antiga União Soviética (5).  Durante 6 anos, forneceu (6) aos EUA dados sigilosos (7) 

sobre aeronáutica, radares, mísseis e outros sistemas de armamentos. Seu (8) trabalho permitiu que os (9) 

americanos despontassem no desenvolvimento dessas tecnologias – e, consequentemente, deixassem (10) os 

russos para trás na corrida bélica. 

Equipado com câmeras fotográficas ultramodernas (11) chegou a providenciar  (12) mais de 6000 

fotos em 3 meses, mas nem todo o trabalho podia ser resolvido com alta tecnologia: erguia pilhas de livros 

em volta de sua mesa para fotografar sem ser visto. Às vezes, o banheiro servia de estúdio (13). 
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Em meados de 1983, Tolkachev foi chamado por seu supervisor. Era um 

interrogatório, parte de uma operação para capturar traidores. Escondida 

entre os dentes, havia uma dose de veneno capaz de matá-lo (14) em 5 

segundos. Mas a cápsula fatal não adiantou nada quando Tolkachev foi 

capturado por agentes (15) da KGB. Eles (16) rapidamente colocaram (17)  

uma (18) corda entre seus dentes (19) para impedir que engolisse o veneno. 

Terminava (20) aí a carreira do agente de 1 bilhão de dólares. 

0. AQUELE: ________________________________________________ 

1. HOMENZINHO: __________________________________________ 

2. MAGRO: ________________________________________________ 

3. MEDO: __________________________________________________ 

4. ELE: ____________________________________________________ 

5. UNIÃO SOVIÉTICA: ______________________________________ 

6. FORNECEU: _____________________________________________ 

7. SIGILOSOS: ______________________________________________ 

8. SEU: ____________________________________________________ 

9. OS: _____________________________________________________ 

10. DEIXASSEM: ___________________________________________ 

11. ULTRAMODERNAS: _____________________________________ 

12. PROVIDENCIAR: ________________________________________ 

13. ESTÚDIO: ______________________________________________ 

14. LO: ____________________________________________________ 

15. AGENTES: ______________________________________________ 

16. ELES: ___________________________________________________ 

17. COLOCARAM: __________________________________________ 

18. UMA: ___________________________________________________ 

19. DENTES: ________________________________________________ 

20. TERMINAVA: ____________________________________________ 
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 Passe as frases abaixo para o tempo pedido: 

 

a. Francesco foi um importante agente no caso dos livros perdidos, ele ajudou muito todos os alunos do 

5ºano que puderam ler suas histórias de mistério novamente.  

(FUTURO)_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

b. A História foi repleta de agentes que com a espionagem ajudaram a redesenhar o mapa-múndi. 

(PRESENTE)___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

c.  Penélope começa a chorar ... ela não sabe que nesse momento o mistério já está resolvido. 

(PRETÉRITO)___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

d.  Quando cheguei à igreja, encontrei uma outra mensagem na cripta, atrás do tijolo solto. 

(PRESENTE)___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

e. De noite, quando todos dormiam, os agentes duplos entraram de mansinho no escritório e roubaram os 

documentos confidenciais 

(FUTURO)_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

f. O tio T. parece muito assustado... O que ele quer que eu faça com todos esses papéis? 

(PRETÉRITO)___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
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 O texto abaixo contém palavras escritas de forma incorreta. Circule-as e reescreva-as fazendo 

a devida correção.  

*pista! São  14   palavras!!!!  

 

Como Ser um Espião  

 

 Para comesar a investigar as pessoas e resolver casos como 

um detetive, basta saber onde procurar as informações. Você 

pode começar só por brincadeira e, com sorte, tramsformar 

esse hobby em algo mais proficional no futuro. 

 Várias gerações de crianças já se divertiram brimcando de detetive ou de espião. É uma brincadeira 

simples e imaginativa, que pode ficar bem mais legal com o reforsso de um kit de espionagem cazeiro. 

Para montar um kit de espionagem você vai precisar de um lugar para guardar seu equipamento de 

espionajem. Não precisa ser uma maleta de verdade, pode ser qualquer objeto que abra como se fosse uma 

maleta. O objeto só precisa ter aquela cara de estar escondendo algo muito importante e secreto dentro dele. 

Um bom espião encherga o que ninguém consegue ver. Portanto, lembre-se sempre de caregar todo o 

aparato necessário para captar cada detalhe visual da investigação. Pode ser uma lanterna para procurar 

pistas no escuro, um binóculo para espreitar à distância ou uma lupa para ezaminar impreções digitais, 

pegadas e rastros de DNA (fios de cabelo, por exemplo). 

Os espiões se comunicam através de mensagens codificadas e precisam registrar as pistas 

encontradas ao longo da investigação. Portanto, todo kit de espionagem precisa conter um lápis e um bloco 

de anotações. Leve sempre um equipamento de comunicação com você, pois nunca se sabe quando será 

necessário chamar reforços ou comunicar algo urgente ao seu chefe. Você pode usar um walkie-talkie, um 

celular velho que não esteja em uso ou um relógio digitau com visor grande, por onde você possa falar como 

se fosse um radiocomunicador de última geração. 

Quase todo o equipamento de um espião dá para ser feito com itens encontrados em casa, como 

papelão, por exemplo. Seja um espião antenado e sempre incorpore novos equipamentos ao seu arsenal. Não 

se esqueça de atualizar os antigos também. 

E não esqueça, sua identidade é tudo, proteja-a usando óculos de sol, jaquetas e chapéis. Caprixe nos 

disfarces! Um bom espião passa despercebido e se mistura à multidão.  
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Agora é com você! Releia de olhos bem abertos e encontre as palavras. 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 Procure no encarte onde estão os códigos e cifras de seu livro o Alfabeto de Código Morse e 

desvende a mensagem! 

 

--.-  ..-  .  .-.  ..  -.. ---      .-  .-..  ..-  -.  ---, 

.  ...  .--.  .  .-.  .-  --  ---  ...      --.-  ..-  .      ...-  ---  -.-.  .       

-  .  -.  ....  .-      ...  .      -..  ..  ...-  .  .-.  -  ..  -..  ---  

-.  .  ...  ...  .-  ...      ..-.  .  .-.  ..  .-  ...  !  

.---  .-      .  ...  -  .-  --  ---  ...      -.-.  ---  -- 

...  .-  ..-  -..  .-  -..  .  ... ! 

-...  .  ..  .---  ---  ...      -..  .-  ...      .--.  .-.  ---  ..-.  ... 

.-  -.  .-      .- --  .  .-..  ..  .-      .      --.  .-  -...  .-.  ..  .  .-..  .-  !!! 
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Qual a mensagem? Escreva-a nas linhas abaixo. 

 

___________________   __________________, 

_____________________________  ______________  ________________ 

__________________________  ___________  ________________________________ 

_____________________  _______________________! 

____________  ______________________________  ____________ 

______________________________! 

_______________________  ___________  __________________ 

___________  ______________________  _____   __________________________!!! 
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 O escritor Dan Waddell, nasceu em 1972 , em Pudsey, Reino Unido. Quantos anos ele tem?  

 

 

 

 

 

 

    Resp: ________________________________________________________________________________ 

 E o espiões famosos abaixo, quanto tempo viveram? 
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 Um grupo vistoso dos mis ricos e mais famosos do mundo foi convidado a um jantar de gala em 

Nova York. 

 

 

 

 

 

Se o buffet que preparou esse delicioso jantar de gala, cobrou R$65,00 por pessoas, e no total foram 

12 pessoas, quanto o buffet ganhou com esse evento? 

 

 

 

 

 

 Resp: ___________________________________________________________________________ 

 A companhia aérea que emitiu a passagem de Thomas Knigth, possui três aviões que voam de 

Londres para Nova  York. O avião A, faz o trajeto de 8 em 8 horas, o avião B, de 12 em 12 horas e o 

avião C, de 24 em 24 horas. Se os três aviões partiram no mesmo horário, no dia 08 de julho, quando 

voltarão a partir junto novamente? 

 

 

 

 

 

 

  

 Resp: ___________________________________________________________________________ 



 
 

ESTUDO DIRIGIDO  -  5º Ano EF- JULHO/ 2019 

  Professoras  Ana Amélia Noronha e Gabriela Leamari                                                                                                        2019 

13 

 

 Para ser um espião, o livro traz 4 importantes habilidades: SER CRIATIVO, SER OBSERVADOR, 

SER CALMO e SER DISCRETO. 

Utilizando essas 4 habilidades, pinte a imagem abaixo, de acordo com a legenda. 

 

 - NÚMEROS COMPOSTOS: AZUL                      

 - NÚMEROS PRIMOS: AMARELO 

 - CONTORNOS: VERMELHO
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 Conheça um pouquinho da história desse código tão misterioso e complete com o resultado da 

expressão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 100 + { [ 17 x (84 - 22)] + 823} - 142 = 

 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

CÓDIGO MORSE 

Desenvolvido em _______________, pelo pintor e inventor Samuel 

Finley Breese Morse, o Código Morse é um sistema binário de 

representação à distância de números, letras e sinais gráficos, 

utilizando-se de sons curtos e longos, além de pontos e traços 

para transmitir mensagens. 
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 Este livro interativo, repleto de ação, mostrou à você, como se tornar um agente secreto, seguindo a 

história do Agente X, um garoto comum que entrou no sombrio mundo da espionagem... Agora, que 

você já usou sua inteligência e as habilidades de espião, descubra a mensagem abaixo, substituindo 

os resultados das operações por letras correspondentes! 

 

A C D E Ê M N O R T V Z 

8 18 315 63 100 13 30 168 15 500 25 90 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

300 : 12 =       14 x 12 =  MMC (3, 6 e 9) = 1500 : 100 = 

    

325 : 25 = 7 x 9 = 180 : 12 = 46 + 17 = 1800 : 20 = 210 - 147 = 

      

360 : 12 = 500 - 332 = 373 + 127 = MMC (2, 4 e 8) 

    

21 x 15 = 200 - 137 = MMC (15, 30 e 45) 

   


