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          MMAATTEEMMÁÁTTIICCAA    [[1111--1122  aannooss]]  
      MMiissssããoo  22::  AAggeenntteess  aa  sseeuuss  ppoossttooss!!  

 

INTRODUÇÃO 

A contaminação dos robôs foi controlada, mas os dominatoriuns agora estão enviando mensagens 

codificadas às suas bases já instaladas na Terra.  

Nesta missão você precisará se preparar para conhecer os códigos numéricos usados pelos 

invasores. 

1ª FASE: TRANSFORMANDO CÓDIGOS NUMÉRICOS 

Seu objetivo: reconhecer a transformação de códigos numéricos. 

É necessário um treinamento intensivo para interceptar e ler as mensagens codificadas que os 

invasores estão trocando com suas bases. Como essas mensagens são escritas com números 

fracionários e decimais, você precisará se exercitar um pouco com esses números. Para isso você 

será transportado diretamente para uma plataforma de treinamento.  

 

http://noas.com.br/ensino-fundamental-2/matematica/numeros-na-reta/ 
 

Quando precisar peça ajuda ao professor ou à professora, mas lembre-se, cada ajuda lhe custará 
100 bônus.  

Você pode também solicitar ajuda de outro agente para fazer um bom treinamento e isto lhe 
custará 50 bônus. Vá verificando seus bônus durante seu trabalho para marcar em sua folha de 
serviços.  

Esse treinamento completo vale 1000 bônus. 

BÔNUS EXTRAS 

Faça outro treinamento para ganhar 500 bônus extras clicando sobre este link: 

 

https://pt.khanacademy.org/math/pre-algebra/fractions-pre-alg/understanding-fractions-
pre-alg/e/fractions_on_the_number_line_1 

 

 

2ª FASE: DESVENDANDO CÓDIGOS NUMÉRICOS 

Seu objetivo: decodificar as mensagens que interceptar. 

http://noas.com.br/ensino-fundamental-2/matematica/numeros-na-reta/
https://pt.khanacademy.org/math/pre-algebra/fractions-pre-alg/understanding-fractions-pre-alg/e/fractions_on_the_number_line_1
https://pt.khanacademy.org/math/pre-algebra/fractions-pre-alg/understanding-fractions-pre-alg/e/fractions_on_the_number_line_1
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Você com outros agentes vai agora começar a interceptar mensagens dos invasores. Os grandes 
computadores que captam as mensagens no espaço estão instalados em uma estação espacial e 
será lá que deverão fazer as decodificações.  

 

 Atividade Impressa do Aluno 

MISSÃO 2: AGENTES A SEUS POSTOS!!!! 
2ª FASE: DESVENDANDO CÓDIGOS NUMÉRICOS 

 

Os códigos para cada letra já estão organizados nesta tabela ultra secreta entregue a cada agente 
enviado à estação espacial. 

A B C D E F G H I 

 
0,5 

  
0,3 1,1 

  
0,8 

J K L M N O P Q R 
1,3 

   
0,6 

  
2,1 

 

S T U V W X Y Z 

 
5,8 6,3 0,4 

  
1 

 

 

Mas, ATENÇÂO, nas mensagens há transformações entre os códigos, se aparece fração na 
mensagem, na tabela ela aparece transformada em número decimal e aparecendo número decimal 
na mensagem na tabela aparece transformado em fração. Há sempre que fazer uma transformação 
de um para outro. 

Junte-se a outros três agentes para cumprir esta importante tarefa, pois as mensagens já 
começaram a chegar. 

Mensagem 1 

   
5,5      5,5 
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Mensagem 2 

          

      
   

 

          

       

 

 

 
 

 

Mensagem 3 

         
 

       
   

        
  

      

 

 

 
 

 

Durante a decodificação você pode dirigir-se a outras equipes de trabalho para irem conferindo as 
mensagens, pois é fundamental para a defesa da Terra que elas estejam corretamente 
decodificadas. 

Se precisar de algumas dicas do professor lembre-se de que essa consulta lhe custará 100 bônus. 
Ao final conte 500 bônus por mensagem decifrada. 

 Fim da Atividade Impressa do Aluno 

 

 

3ª FASE: VOLTANDO PARA CASA  

Tendo terminado as decodificações todos os agentes que estavam na estação espacial com esta 
tarefa foram chamados de volta para a Terra. Mas, neste retorno alguns incidentes estão 
acontecendo. Os agentes atuam em diferentes setores da nave espacial que os conduz. Você 
precisa monitorar o painel de controle.  
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MISSÃO 2: AGENTES A SEUS POSTOS!!!! 
3ª FASE: VOLTANDO PARA CASA 

Seu objetivo: manter a nave em seu rumo correto garantindo sua chegada à Terra. 

1. Você já está conseguindo cumprir sua tarefa, a Terra já está visível em seu painel de controle. 
Os locais possíveis para pouso estão assinalados, você deve fornecer ao computador de bordo 
a posição de cada ponto. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Posição na horizontal Posição na vertical 
Local 1   
Local 2   
Local 3   
Local 4   
Local 5   

 

2. Há mais três locais de pouso, circule-os no painel sabendo que as coordenadas são: 
 

 Posição na horizontal Posição na vertical 
Local 6 0,7 0,9 
Local 7 0,9 1,0 
Local 8 1,9 1,1 
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Confira seus resultados com os colegas de classe e marque 100 bônus para cada resultado positivo.  
 

 Fim da Atividade Impressa do Aluno 
 
MENSAGEM FINAL 

Parabéns, você chegou ao fim de sua segunda 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 2. 

Prossiga para a próxima missão!!!  


