
DICAS 
 

1. A rolha/cortiça flutua na água e pode mover-se. 
2. Para imantar um objeto, ou seja, fazê-lo funcionar como um ímã, 

precisamos passá-lo várias vezes em cima de um ímã, tomando cuidado 
para sempre passar na mesma direção sem fazer movimentos de vai e 
volta. 

3. A agulha da bússola funciona como um ímã que, atraído pelo pólo 
magnético da Terra, localiza-se sempre na posição norte - sul. 
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PISTAS (Sugestão) 
 

1. Ande 6 passos ao NORTE; 
2. Siga 3 passos ao LESTE; 
3. Caminhe mais 2 passos ao NORTE; 
4. Ande 10 passos para OESTE; 
5. Siga 4 passos para o SUL. 

 
SEU TESOURO TE ESPERA! 
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