
 

 

Tarefa 7 professora Tatiane 
 
Atividades sobre o livro “O mistério do cinco estrelas” 
 
01. A obra “O mistério do cinco estrelas” se classifica como romance policial. Faça uma pesquisa sobre esse 

gênero textual e apresente suas características. 
 
02. Leia o texto: 

Ao contrário da personagem plana (v.), a personagem redonda apresenta-se multifacetada e complexa no 
que respeita à sua caracterização psicológica. Ao estabelecer a distinção entre personagem plana e 
personagem redonda E. M. Foster aponta a acumulação de características ou qualidades como fator 
determinante da classificação de uma personagem como sendo redonda. A sua complexidade e 
profundidade psicológicas transformam-na numa personagem passível de nos surpreender no decurso 
da ação, até porque ela tende a evoluir ao longo da mesma. Por este motivo, a personagem redonda é, por 
via de regra, uma personagem dinâmica.  
Segundo E. M. Forster, a personagem plana é construída em torno de uma única ideia ou qualidade. Daí 
deriva a sua falta de profundidade em termos de caracterização psicológica, e o facto de não evoluir ao 
longo da ação. E é justamente porque não evolui que a personagem plana tende a ser, simultaneamente, 
uma personagem estática. Para, além disso, e na medida em que geralmente funciona 
como representação de um grupo ou de uma classe social sem se individualizar em relação aos mesmos, 
esta espécie de personagem é passível de ser definida como tipo. 
Com base no texto acima, indique se as personagens são planas ou redondas. 
 Leo:  
 Guima:  
 Barão:  
 Gino:  
 Ângela:  

 
03. No segundo capítulo, Leo conta a Guima o que viu. Qual a reação e a atitude do porteiro?  
 
04. Ângela acreditou na história de Leo? O que ela o aconselhou? 
  
05. Como reagiu o pai de Leo ao saber que ele foi despedido?  
 
06. No capítulo A Lista a que conclusões importantes chegam Leo, Gino e Guima? 
 
07. Conte com suas palavras como o crime foi desvendado.  
 
08. Crie uma notícia de jornal seguindo a estrutura desse gênero textual informando o crime presente na 

história.  
 
09. Você gostou da obra? Justifique sua resposta. 
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10. Observe as capas do livro: 
I. 

 
 

II. 

 
 

 
A que acontecimentos presentes na história se referem às ilustrações das capas?  

 
Gabarito 
 
01. O romance policial é um tipo de narrativa que exibe uma investigação fictícia de um fato misterioso 

(enigma) ou de um crime; e a posterior revelação do criminoso ou do mistério. 
Neste tipo do gênero literário, o foco é o processo de elucidação do mistério, tarefa geralmente a cargo de 
um detetive, seja ele um detetive particular ou policial, que consegue esclarecer o crime graças à sua 
coragem e inteligência. 

 
02.  

 Leo: plana 
 Guima: plana 
 Barão: redonda 
 Gino: plana 
 Ângela: plana 

 
03. “Bem, eu falei com o Guima, o porteiro, e mais tarde nós dois fomos ao apartamento, quando a camareira 

fazia a arrumação, mas já não encontramos nada. 
 — Você tem certeza de que era um homem?  
— Tinha, até que voltei lá e não o vi mais. 
 — E o que o Guima diz? 
 — Ele acha que foi ilusão porque quem mora nesse apartamento, um tal de Barão, é uma boa pessoa e 
não cometeria um crime.” 

 
04. Ângela olhou Leo com muita seriedade e disse uma coisa que permaneceria a noite toda em sua cabeça.  

— Você não é desses que veem o que não existe. Se viu um homem debaixo da cama, havia um homem 
debaixo da cama.  
— Como sabe que não sou desses? Posso ser um tanto maluco e você não sabe. 
 — Você não é maluco — garantiu Ângela.  
— Então, o que acha que devo fazer?  
— Isso não sei. Mas penso que deve ficar quieto em seu canto. Meu pai é advogado e sempre diz que um 
pobre dificilmente consegue pôr um rico na cadeia. Leo reconheceu que era conselho de gente madura, o 
mesmo que seus pais dariam, e aceitou-o como fim de conversa. Mas a confidência, apesar de sua 
dramaticidade, não prolongou mais o encontro. Ângela queria mesmo ver televisão. Como novidade, deu-
lhe um beijo rápido no rosto e correu para o edifício sem olhar para trás. 
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05. Leo ficou muito chateado, pois além de perder o emprego, foi acusado de roubar o isqueiro do barão. O pai 
do rapaz ficou revoltado com a situação e disse que queria dar uma surra em quem acusou o filho de 
roubo. Depois Rafa disse para Leo que estava precisando de um ajudante na feira. 

 
06. Os três chegaram à conclusão de que quem ajudou o Barão a remover o corpo era alguém que trabalhava 

na lavanderia e que também fumante. 
 
07. Resposta pessoal. 
 
08. Resposta pessoal. 
 
09. Resposta pessoal. 
 
10. As ilustrações das capas se referem ao crime que ocorreu no hotel. Na capa I, o garoto representa Leo e a 

imagem sombreada no prédio (hotel) ao assassino. A capa II se refere ao momento em que Leo abre a 
porta do quarto do Barão. 

 


