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          MMAATTEEMMÁÁTTIICCAA    [[1111--1122  aannooss]]  
      MMiissssããoo  11::  DDeessccoonnttaammiinnaaççããoo  ddee  rroobbôôss  

 

INTRODUÇÃO 

A grande ameaça que todo o Universo está sofrendo exige o recrutamento de agentes que possam 

rastrear a infiltração que já está ocorrendo na Terra e monitorar a chegada das naves inimigas. 

VOCÊ FOI CONVOCADO PARA INGRESSAR NA EQUIPE DE AGENTES ESPECIAIS DA AIT (AGÊNCIA 

DE INTELIGÊNCIA TERRÁQUEA)! 

 

1ª FASE: A CONTAMINAÇÃO DOS ROBÔS 

Uma infiltração já foi detectada. Há robôs que tiveram seus controles alterados por vírus 

implantados pelos invasores. Esses vírus são implantados por meio de números enviados aos 

controles dos robôs. 

Seu objetivo: descobrir como cada número foi composto para evitar que a contaminação se 

espalhe. 

Mas, prepare-se! Quanto mais erros você tiver, mais robôs serão contaminados. 

Vá em frente e descubra como os números são compostos! 

 http://www.educacaodinamica.com.br/ed/views/game_educativo.php?id=16&jogo=Cartelas
%20Sobrepostas 

A cada 10 números corretos, você ganhará 500 bônus, e se desejar, poderá encerrar essa fase, mas 

se decidir continuar, ao final do jogo, aparecerá a mensagem “PARABÉNS VOCÊ CONCLUIU O 

JOGO”, então receberá o dobro de bônus e a contaminação estará controlada.  

Não esqueça de anotar em sua folha de serviços os bônus que conquistar, pois ao final da missão 

você só será condecorado se atingir 2.500 bônus.  

 

BÔNUS EXTRAS 

Você pode também ganhar 500 bônus extras acessando: 

 https://pt.khanacademy.org/math/pre-algebra/order-of-
operations/place_value/e/place_value 

e resolvendo as questões que lá serão propostas. 

 

2ª FASE: NOVAS EMERGÊNCIAS TE AGUARDAM  

A AIT recebeu informações que nas regiões Centauro, Onix e Urano há robôs contaminados. 

http://www.educacaodinamica.com.br/ed/views/game_educativo.php?id=16&jogo=Cartelas%20Sobrepostas
http://www.educacaodinamica.com.br/ed/views/game_educativo.php?id=16&jogo=Cartelas%20Sobrepostas
https://pt.khanacademy.org/math/pre-algebra/order-of-operations/place_value/e/place_value
https://pt.khanacademy.org/math/pre-algebra/order-of-operations/place_value/e/place_value
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Seu objetivo: descobrir a quantidade de robôs contaminados de cada região e capturá-los.  

O mestre vai disponibilizar detalhes dessa fase da missão. 
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Missão 1: Descontaminação de robôs 
2ª FASE: NOVAS EMERGÊNCIAS TE AGUARDAM 

A AIT recebeu informações que nas regiões Centauro, Onix e Urano há 50.000 robôs, dos quais 

alguns estão contaminados. O mapa abaixo mostra a quantidade de robôs contaminados nessas 

regiões.  

 
Você e outros três agentes especiais receberam este mapa. As tomadas de decisão são sempre 

melhores se discutidas com uma equipe, assim junte-se aos outros três agentes para cumprir esta 

fase da missão. 

Seu objetivo: descobrir a quantidade de robôs contaminados de cada região e capturá-los.  

Você e seus companheiros precisam planejar algumas ações para capturar os robôs contaminados, 

pois possuem 10 aeronaves com capacidade para 40 robôs cada. Assim sendo, planeje 

respondendo as questões a seguir: 

1ª) Quantos robôs contaminados há em cada região? 

2ª) Qual o total de robôs contaminados? 

3ª) Qual o total de robôs não contaminados? 

4ª) Quantas viagens serão necessárias para retirar todos os robôs contaminados de cada 

região? 
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Vocês podem usar 100 de seus bônus a cada vez que solicitar apoio de seu professor. 

Ao finalizarem a missão com êxito, ou seja, capturar todos os robôs contaminados, cada agente 

ganhará 1.000 bônus. Anote na sua folha de serviços seus ganhos e perdas.   

 Fim da Atividade Impressa do Aluno 
 

 

3ª FASE: ATENÇÃO AGENTE!! 

Ao capturar os robôs contaminados, cada nave deverá deixá-los em lugares de descontaminação 

diferentes.  

Seu objetivo: localizar a posição de cada nave no espaço evitando que elas se choquem.  

O mestre vai disponibilizar detalhes dessa fase da missão. 
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Missão 1: Descontaminação de robôs 
3ª FASE: ATENÇÃO AGENTE!! 

Ao capturar os robôs contaminados, cada nave deverá deixá-los em lugares de descontaminação 

diferentes. Em cada viagem as naves precisam manter certa distância uma das outras.  

Seu objetivo: localizar a posição de cada nave no espaço evitando que elas se choquem.  

A nave mãe também transporta robôs. Observe no seu painel, que ela está localizada a 3.000 anos 

luz na horizontal e a 1.600 anos luz na vertical. 

Você deve enviar à AIT as posições das outras naves que aparecem no painel de monitoramento. 

Nesse momento no painel aparecem as 10 naves, incluindo a nave mãe, que estão indo para os 

locais de descontaminação dos robôs. 

Note que a nave mãe e as outras quatro naves de resgate já foram rastreadas. Você deverá dar a 

localização das ainda não rastreadas. 
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1. Dê a localização das naves de resgate que ainda não têm sua posição indicada. 

 POSIÇÃO NA HORIZONTAL POSIÇÃO NA VERTICAL 

NAVE MÃE 3.000 1.600 

NAVE 1   

NAVE 2 3.100 2.200 

NAVE 3 2.500 2.000 

NAVE 4   

NAVE 5   

NAVE 6 1.900 1.400 

NAVE 7   

NAVE 8 3.600 1.900 

NAVE 9   

 

2. Outra informação que recebeu é a de que os pontos mais luminosos de sua tela são de 

asteróides. Determine a posição de cada um deles. 

Asteroide POSIÇÃO NA HORIZONTAL POSIÇÃO NA VERTICAL 

A   

B   
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Confira, com seus companheiros, as posições que determinou. Se restarem dúvidas ou não 

concordância de respostas aguarde as discussões finais com o professor. 

Compute em sua folha de serviços 100 bônus por posição que acertou. 

 Fim da Atividade Impressa do Aluno 
 

MENSAGEM FINAL 

Parabéns, você chegou ao fim de sua primeira missão!  

Verifique em sua folha de serviços se anotou todos os ganhos e gastos, fazendo um balanço de 

seus bônus, pois além de poder utilizá-los na sua próxima missão, se atingiu pelo menos 2.500 

bônus você tornou-se um ASPIRANTE 3. 


