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20/3 a 23/3 

RESOLUÇÃO 
 
Exercícios (copie no caderno as perguntas e as respostas) 
 
01. Explique como funcionava o plano de seguir pelo avesso. 

O plano funcionava da seguinte forma: os garotos seguiriam o cambista do local onde ele vendia as figurinhas 
(Largo de São Bento) até a sua casa, mas no sentido contrário, sempre verificando de onde ele vinha para chegar 
até lá, fazendo, assim, a marcação dos pontos de onde ele vem, chegando ao final de tudo a casa dele.  Depois 
de descobrirem onde era a casa do cambista, os garotos iriam para o local no fim do dia para fazer a mesma 
sequência de seguir voltando até o ponto de contato com a fábrica clandestina. 

 
02. Como foi feita a matrícula de bolacha no colégio Ateneu Nosso Brasil? Explique. 

O seu Tomé foi ao colégio fingindo ser o pai de Bolachão e fez a matrícula dele falando ao diretor que o menino 
teve uma meningite e, por isso, era um pouco retardado e disse que não haveria problema por estarem no 
segundo semestre do ano letivo, ele só queria que “Afonsinho” acompanhasse as aulas para ter uma ocupação. 

 
03. Explique como era o repasse de figurinhas feito por Raimundo. 

O Raimundo pegava a lista de encomendas com o pai em casa e levava para a escola. Nesse local, o menino, em 
determinado momento do dia, pedia para abrir a cortina e posicionava a lista com letras grandes para um 
emissário, que ficava numa casa ao lado, copiar tudo com o auxílio de um binóculo. 

 
04. Como Bolachão foi parar na fábrica clandestina? Qual foi a sua ideia para sair de lá? Explique. 

Bolachão conseguiu entrar na casa onde o homem anotava os pedidos de encomenda, ouviu que ele sairia para 
encontrar o chefe, então entrou no carro e, escondido, seguiu com o homem até a fábrica clandestina. Para sair 
de lá, ele teve a ideia de enviar uma mensagem pelas figurinhas falsas, colocando no local de instruções, em 
meios às informações, o pedido de socorro para que fossem salvá-lo na fábrica clandestina e o endereço para que 
pudesse ser localizado.  

 
05. Qual foi o fim do Detetive Invicto? Explique. 

O Detetive Invicto perdeu o seu título de invicto, portanto, tirou as letras D.I. da porta do seu helicóptero e voltou 
para a Escócia com a promessa de se vingar da brincadeira do Bolachão de ter colocado óleo na sua garrafinha 
de uísque. Entretanto, ele disse não estar triste por ter perdido o seu título de invicto e que estava feliz pelas 
novas amizades que havia feito. 

 
06. Como o filho de um dos bandidos ajudou Bolachão? Explique. 

Um dos bandidos levou algumas figurinhas da fábrica clandestina para o filho e ele encontrou o recado que 
Bolachão havia colocado em algumas deles. Então, levou a figurinha até a fábrica do seu Tomé para avisá-lo. O 
garoto não sabia que o pai era um bandido. 

 
07. Defina as principais características psicológicas dos três amigos: Edmundo, Pituca e Bolachão. 

Edmundo era o líder do grupo, corajoso, sempre pronto para tomar uma atitude a fim de resolver a situação. Ele 
tenta controlar as situações e ainda mediar os conflitos entre Pituca e Bolachão. 
Pituca era desconfiado, sempre achando as situações um tanto difíceis para serem resolvidas e tinha brigas 
constantes com Bolachão. 
Bolachão ficava sempre no mundo dele, comendo algo. Apesar de parecer um pouco frio, fez de tudo para ajudar 
nas investigações e foi bastante corajoso. Bolachão era extremamente inteligente. 


