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Curiosidades

Luiz Henrique • por e-mail
Os leões e os cachorros se comunicam com outros bichos da mesma espécie de forma parecida: usam o xixi para demarcar território e para avisar que estiveram ali; emitem sons (rugidos e latidos); e usam expressões faciais (quando um leão passa o focinho ou o pescoço em outro leão, trata-se de uma saudação). Já os peixes se comunicam uns com os outros usando o movimento das nadadeiras e soltando bolhas.  
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Texto • Bruna Cardoso, Letícia Yazbek e Lucas Vasconcellos | Design • Gizele Agozzino

Rodrigo • por e-mail

Esse aparelho renova o ar de ambientes fechados. Ele combate o excesso  
de temperatura, vapor, umidade, mofo, fumaça e odores, mantendo a casa 
com cheiro e sensação térmica mais agradáveis. O exaustor funciona 
aspirando e filtrando o ar, e devolvendo ar limpo ao ambiente. Ele é usado, 
principalmente, em cozinhas, para evitar que o teto e as paredes fiquem 
engordurados. Mas também pode estar presente em banheiros (para afastar 
a umidade) e em salas e quartos (onde melhora a circulação do ar).

Beatriz • 10 anos • São Miguel Arcanjo • SP
Não se sabe ao certo quem inventou a matemática. Pesquisas mostram que métodos para somar e dividir a caça já eram usados há cerca de 2,5 milhões de anos (riscos feitos nas cavernas). Com a invenção da escrita (por volta do ano 4 mil antes de Cristo), a necessidade de criar métodos mais eficazes para fazer contas levou os antigos egípcios a substituírem objetos por símbolos – os números só surgiram há cerca de  2 mil anos, entre os hindus. Já a língua portuguesa não foi inventada: apareceu naturalmente a partir de transformações no latim, que era falado em territórios do Império Romano. 

PARA QUE SERVE  
O EXAUSTOR?

QUEM INVENTOU A MATEMÁTICA? E A LÍNGUA PORTUGUESA?

COMO O LEÃO, O CACHORRO  E O PEIXE SE COMUNICAM?
Desce  
daí, meu 
amigo!

Estou bem 
aqui em 
cima!



DE QUE É FEITA 
A LÁGRIMA? 
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CONSULTORIA: ANTONIO C. R. MONTEIRO (DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA DA UFPE), BETH BRAIT (PROFESSORA DA PÓS-GRADUAÇÃO DO PEPG EM LINGUÍSTICA APLICADA E ESTUDOS 
DA LINGUAGEM E DO PEPG DE LITERATURA E CRÍTICA LITERÁRIA, PUC-SP), ELVIS BARBOSA (PROFESSOR DO DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS DA UESC), GUILHERME 
DOMENICHELLI (BIÓLOGO E AUTOR DE LIVROS COMO GIRAFA TEM TORCICOLO?, PANDA BOOKS), GUSTAVO N. DE SOUZA (DOUTOR EM ARQUEOLOGIA PELA USP), JOÃO M. ROSÁRIO 
(PROFESSOR DA FACULDADE DE ENGENHARIA MECÂNICA DA UNICAMP), JONAS BYK (ESPECIALISTA NO COMPORTAMENTO ANIMAL E PROFESSOR DE ZOOLOGIA DA UFAM), LISIA AOKI 
(OFTALMOLOGISTA DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE SÃO PAULO) E PAULO MARCONDES (PROFESSOR DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA MECÂNICA DA UFPR).

Guilherme Paz Aragão • 7 anos • Teresina • PI

A lágrima é composta por três camadas (produzidas pelas glândulas 

lacrimais, nas pálpebras): uma parte mais líquida, outra rica em proteínas 

ou mucos (importantes para a defesa e aderência da lágrima à superfície 

dos olhos) e a camada lipídica (composta por gorduras que dificultam a 

evaporação). A união desses elementos é fundamental para que as 

lágrimas protejam os olhos, deixando-os sempre úmidos.

... um grupo de britânicos enviou uma torta de 
carne e batata para o espaço? Ela viajou a bordo 
de um balão de meteorologia, junto com uma 
câmera. O objetivo era observar se a torta resistiria 
às condições existentes fora da nossa atmosfera. 
Parece que ficou tudo bem! Depois do pouso, 3 
horas após o lançamento, a refeição estava apenas 
partida em dois pedaços.

Lucas Martins Pinto • 14 anos • Fortaleza • CE

Esse hábito é tão antigo quanto a humanidade. Os primeiros seres 
humanos, há cerca de 200 mil anos, já viviam em formas primitivas 
de acampamentos. Eles eram nômades: instalavam-se em uma 
região e se mudavam de acordo com as necessidades de 
sobrevivência. Povos que viveram na Idade Antiga, por volta de  
3 mil antes de Cristo, passaram a usar acampamentos como 
estratégia na hora da caça. Já o acampamento da forma como 
conhecemos hoje se tornou mais comum no início do século 20, 
quando o escoteirismo se espalhou pela Europa. No Brasil, o 
costume ficou muito popular nos anos 1980, quando as pessoas 
passaram a buscar uma forma de lazer longe dos centros urbanos.

 
 
DE ONDE VEIO O  
HÁBITO DE ACAMPAR?

VOCÊ SABIA QUE...



FALA AÍ, BICHO!
GUILHERME DOMENICHELLI é 
biólogo, autor dos livros Girafa 
Tem Torcicolo? e O Resgate da 
Tartaruga (Panda Books). 
Também é apresentador de 
Como Cuidar do Seu Melhor 
Amigo, da TV Rá Tim Bum.

E VOCÊ? TEM ALGUMA DÚVIDA QUE NÃO SAI DA SUA CABEÇA?
Mande sua pergunta para: revista RECREIO • Curiosidades • Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1400 • 13º andar • 
Jardim Paulista • São Paulo • SP • CEP 04543-000 • e-mail: recreio@maisleitor.com.br • WhatsApp: (11) 99160-7786
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Rosana Oliveira • por e-mail

Não! Os ovos que consumimos (vendidos em 

mercados ou feiras) não são férteis. Isso quer 

dizer que as galinhas que botaram esses ovos 

não passaram pelo processo de reprodução 

com um galo. Além disso, mesmo que o ovo 

estivesse fértil, seria preciso que a galinha o 

chocasse – só assim os pintinhos poderiam 

se desenvolver e nascer.

Rodrigo Roque • por e-mail

A explicação está no Oceano Pacífico. Quando  

a temperatura da água sobe demais na parte 

equatorial do Pacífico, surge o El Niño (quando 

esfria demais, acontece o fenômeno La Niña).  

Por ser o maior oceano do planeta, qualquer 

alteração na temperatura das águas do Pacífico 

provoca mudanças na temperatura do ar logo 

acima do oceano – e isso se espalha pelo planeta 

com a ajuda dos ventos. Assim, em anos de  

El Niño, a temperatura de toda a Terra fica mais 

elevada do que o normal, pois acompanha o 

aumento na temperatura das águas do Pacífico. 

Além disso, chove mais em alguns locais, como  

o Sul do Brasil, enquanto a seca fica mais intensa 

em outros – caso do Nordeste brasileiro e da 

Indonésia, na Ásia.

Curiosidades

POR QUE O 
FENÔMENO  
EL NIÑO FAZ O 
CALOR AUMENTAR?

UM PINTINHO 
PODERIA NASCER 
DO OVO QUE A 
GENTE COMPRA 
NO MERCADO?

BIÓLOGO
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POR QUE BALANÇAMOS 
OS BRAÇOS ENQUANTO 
ANDAMOS? 

CONSULTORIA: CELSO OLIVEIRA (METEOROLOGISTA E MESTRE EM AGRONOMIA PELA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO), FELLIPE SAVIOLI (ORTOPEDISTA MEMBRO DA SOCIEDADE 
BRASILEIRA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA) E YURI BUSIN (PSICÓLOGO E DIRETOR DO CASME – CENTRO DE ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL E EQUILÍBRIO).
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... a onda mais alta da história foi registrada no Oceano 
Atlântico? Com 19 metros de altura, ela surgiu entre a 
Islândia e o Reino Unido, e se formou depois da chegada  
de uma forte frente fria, com ventos que passaram dos 80 
quilômetros por hora. Tudo aconteceu em 4 de fevereiro de 
2013, mas a confirmação do recorde só veio há pouco tempo.

VOCÊ SABIA QUE...

Kauany Victoria da Silva Ahee • 12 anos • Curitiba • PR 

O psicólogo pode ajudar bastante na melhora de 
dores físicas que são causadas pela mente – elas  
são chamadas de psicossomáticas. Um exemplo  
é a dor de cabeça frequente, que pode estar ligada  
ao estresse e à ansiedade. O ideal é ir ao médico 
sempre que houver algo errado com seu corpo.  
Ele fará exames para descobrir a causa da dor.  
Se o diagnóstico for uma dor psicossomática, o 
psicólogo será indicado para ajudar no tratamento. 

POR QUE O 
FENÔMENO  
EL NIÑO FAZ O 
CALOR AUMENTAR?

PSICÓLOGOS PODEM FAZER ALGUÉM PARAR DE TER DOR OU CURAR UMA DOENÇA?

Márcio Rodrigues Dá Vilá • 13 anos • Mococa • SP

O balanço dos braços é um movimento natural, que 

surge em consequência da movimentação de pernas, 

coxas e quadris durante a caminhada. Ele ajuda a 

manter o equilíbrio. E sabia que você não gasta 

energia enquanto faz isso? Já o contrário (ficar com  

os braços perto do corpo enquanto anda) faz você 

gastar mais energia do que precisava.


