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Curiosidades

Daniel Pinho • 8 anos • São Paulo • SP

As calças surgiram entre 3500 e 3 mil anos atrás, desenvolvidas 

por povos nômades da Ásia Central. Feitas de lã, elas eram usadas, 

principalmente, por pastores e soldados para proteger o corpo das 

baixas temperaturas e dar mais liberdade de movimento nas viagens a 

cavalo. Por volta do ano mil, as calças foram adotadas pelos bizantinos 

(povo que surgiu a partir do Império Romano e dominou grande parte 

da Europa). Aí, o hábito de usar essa vestimenta se espalhou pela 

Europa Ocidental, tornando-se comum no século 19.
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Renato • 8 anos • Cuiabá • MT

É o fêmur, localizado entre o quadril e o joelho. Em uma 
pessoa de 1,80 metro, o fêmur chega a medir cerca de 
50 centímetros. Esse osso é muito importante, pois 
suporta cargas e pressões muito altas – pode aguentar 
até 1.230 quilos por centímetro quadrado sem sofrer 
nenhuma lesão. Ele ainda nos dá equilíbrio e estabilidade 
para andar, correr, sentar e brincar.

Rodrigo • por e-mail
Sim! Ela contém ômega 6, um tipo de gordura que ajuda a melhorar a eficiência do coração. Também é rica em vitamina E, que possui ação antioxidante, ajudando na formação e recuperação das células. As fibras e gorduras saudáveis presentes na semente de girassol ainda atuam na redução dos níveis de colesterol ruim – as fibras também auxiliam no funcionamento dos intestinos. As sementes de girassol podem ser consumidas misturadas a saladas, frutas, vitaminas, sucos e massas. Recomenda-se uma colher de sopa por dia.

COMO SURGIU A 
CALÇA COMPRIDA?

QUAL É O MAIOR OSSO  
DO SER HUMANO?

COMER SEMENTE  DE GIRASSOL FAZ BEM?

Fêmur
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CONSULTORIA: CARLOS NAVAS (PROFESSOR DO DEPARTAMENTO DE FISIOLOGIA DA USP), CAROLINE M. NELLI (NUTRICIONISTA DA ESTIMA NUTRIÇÃO), GUILHERME DOMENICHELLI 
(BIÓLOGO E AUTOR DOS LIVROS GIRAFA TEM TORCICOLO?, MISTÉRIO NA FLORESTA AMAZÔNICA E O RESGATE DA TARTARUGA, ED. PANDA BOOKS), JOÃO BRAGA (PROFESSOR DE 
HISTÓRIA DA MODA DA FAAP E AUTOR DO LIVRO HISTÓRIA DA MODA – UMA NARRATIVA - EDITORA ANHEMBI MORUMBI), JONAS BYK (ESPECIALISTA NO COMPORTAMENTO ANIMAL E 
PROFESSOR DE ZOOLOGIA DA UFAM) E FÁBIO PORTO (NEUROLOGISTA DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE SÃO PAULO).

Otávio • 12 anos • Campos Altos • MG

Na verdade, todo mundo sonha – e tem pesadelos também! Eles são parte do 
sono e acontecem de quatro a seis vezes por noite, durante uma fase em que 
o cérebro fica ativo – a fase REM (rapid eyes movements ou movimentos 
rápidos dos olhos). Quando acordamos perto dessa fase (no meio de um 
sonho ou logo depois dele), nos lembramos do sonho com mais facilidade. 
Mas, se continuamos dormindo, esquecemos que ele aconteceu. Por isso, 
algumas pessoas têm a impressão de que sonham menos do que outras.

... um grupo de cientistas descobriu uma galáxia 
com formato raro? Ela está a 350 milhões de anos-luz 
da Terra, foi chamada de Galáxia de Burcin e tem formato 
conhecido como Objeto de Hoag: um centro luminoso 
rodeado por um anel exterior sem que nada una essas 
duas partes. A novidade pode ajudar a entender a origem 
de galáxias com formatos mais comuns, como a Via 
Láctea, onde vivemos.

Rodrigo Roque • por e-mail

Existe, sim! Enquanto a água-viva tem formato parecido 
com o de um guarda-chuva e é rodeada de tentáculos na 
borda, a caravela tem uma bolsa flutuadora com diversos 
tentáculos. Mas os dois animais pertencem ao mesmo 
grupo – e, em contato com a pele dos seres humanos, 
podem causar queimaduras. 

VOCÊ SABIA QUE...

O QUE FAZ COM QUE  
ALGUMAS PESSOAS  
TENHAM PESADELOS E 
SONHOS, E OUTRAS NÃO?

 
 
 

EXISTE DIFERENÇA 
ENTRE ÁGUA-VIVA  
E CARAVELA?

ÁGUA-VIVA

CARAVELA



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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Marcio Santos • por e-mail

Sim! Dinos já morriam de malária há 100 milhões 

de anos. Os paleontólogos sabem disso porque 

encontraram um mosquito sugador de sangue 

(e transmissor da malária) fossilizado em um 

pedaço de âmbar. Na barriga desse mosquito 

havia restos dos protozoários causadores dessa 

terrível doença. 

Luciana Santos • via WhatsApp

Na natureza é o diamante, formado apenas por 

átomos de carbono. Ele pode suportar pressão 

quase 1 milhão de vezes maior do que a pressão 

atmosférica. Isso quer dizer que o diamante 

não pode ser quebrado nem riscado por nenhum 

outro material – apenas por ele mesmo. Ele é 

formado em condições de alta pressão e 

temperatura elevada, a profundidades entre 

140 e 190 quilômetros, e leva até 3,3 bilhões de 

anos para surgir. No entanto, cientistas de uma 

universidade alemã produziram, em laboratório, 

um material ainda mais duro, parecido com o 

diamante, comprimindo átomos de carbono a 

pressão e temperatura muito altas.

Curiosidades

QUAL É O 
MATERIAL 
MAIS DURO 
QUE EXISTE?

ELE RESPONDE!
LUIZ ANELLI é paleontólogo 
e sabe tudo sobre dinos. 
Também escreveu um guia 
completo sobre as espécies 
brasileiras, Dinos do Brasil  
(Editora Peirópolis).

GLOSSAURO

OS DINOSSAUROS 
FICAVAM DOENTES?
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CONSULTORIA: FELLIPE SAVIOLI (MÉDICO DO ESPORTE E ORTOPEDISTA MEMBRO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - SBOT), JO DWECK (PROFESSOR DA 
ESCOLA DE QUÍMICA DA UFRJ), JOSÉ ALBERTO LOVETRO (PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO DOS CARTUNISTAS DO BRASIL E ASSESSOR DE IMPRENSA DO DESENHISTA MAURICIO DE SOUSA) 
E JOSÉ SCHIFINO (PROFESSOR DO INSTITUTO DE QUÍMICA DA UFRGS).
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... uma plantação de batatas com 3.800 anos 
foi descoberta na costa oeste do Canadá?  Elas 
estavam enterradas e são a primeira prova de que 
povos nativos americanos já tinham hortas naquela 
época. A escavação retirou 3.768 batatas do local!

Thiago Martins • 8 anos • via WhatsApp

Essa atividade física (que também é uma diversão!) faz com que você 

gaste energia, evitando o sobrepeso, e ainda trabalha a musculatura 

dos membros inferiores, deixando os músculos mais fortes. Andar de 

bicicleta também melhora o equilíbrio, a postura e o condicionamento 

físico – o coração passa a trabalhar com mais eficácia. E, enquanto usa 

sua bike, você ainda ajuda o ambiente: esse meio de transporte não 

emite gases poluentes. Antes de sair, lembre-se sempre de usar 

equipamentos de proteção, como capacete, cotoveleiras e joelheiras.

VOCÊ SABIA QUE...

POR QUE ANDAR DE 
BICICLETA FAZ BEM?

COMO É O TRABALHO DE UM DESENHISTA? E QUAL É A DIFERENÇA ENTRE ESSE PROFISSIONAL E O CARTUNISTA?                
Lucas Martins Pinto • 14 anos • Fortaleza • CE

O desenhista é um profissional de artes gráficas.  
Ele usa diferentes técnicas de desenho (à mão ou no 
computador) para criar ilustrações que acompanham 
textos de livros, revistas, jornais, propagandas e 
pôsteres. O desenhista ainda pode trabalhar na 
produção de desenhos animados e games, criando 
personagens e cenários. Também dá para desenhar 
histórias em quadrinhos, charges (que têm temas 
políticos) ou cartuns – especializados em humor, 
com temas do cotidiano e caricaturas. Portanto, um 
desenhista pode ser um cartunista – já um cartunista 
é sempre um desenhista.


