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Denise • 9 anos • via WhatsAp

s de plantas
Depende. Existem cerca de 400 tipo
alimenta de insetos,
carnívoras no mundo. Boa parte se
enosas para os
como moscas e besouros – e são ven
elas. Já para o ser
bichos que servem de refeição para
fensivas. Mas
humano, elas são completamente ino
ticas externas que
fique esperto: não existem caracterís
Por isso, sendo ela
indicam se uma planta é perigosa.
ses seres.
carnívora ou não, evite encostar nes
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Lucas Almeida • 9 anos • via WhatsApp

Isso aconteceu porque eles perderam importância com o fim do
feudalismo no Japão, durante o século 19. Samurais eram guerreiros
que defendiam os senhores feudais (donos de terras) do Japão
contra invasões. Foi assim entre os anos 1100 e 1867. Com o fim
do feudalismo e a volta do império japonês, os samurais foram
substituídos por um exército nacional e deixaram de existir.

PARA ONDE VAI AANDO
ÁGUA DO MAR QU
A MARÉ BAIXA?
IMAGENS: SHUTTERSTOCK

Eduardo Lima Santos • por e-mail
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Ela continua no mar, mas acumulada em outra região, onde a maré
está alta. O movimento das águas dos oceanos é resultado da força
da gravidade exercida pela Lua e pelo Sol sobre a Terra. A Lua, que
tem atração mais forte, puxa o mar na direção dela durante todo o
dia. Assim, conforme a Terra gira em torno dela mesma, a água do
mar acompanha a força que a gravidade da Lua exerce, formando
as marés altas e baixas em regiões diferentes do planeta.
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Rodrigo • por e-mail

Caracol

me dado ao animal
Em geral, caracol é o no
terra, enquanto
(um molusco) que vive na
ho (também um
caramujo se refere ao bic
o. Entretanto, os
molusco) que é aquátic
sinônimos
dois termos podem ser
asil – ou seja, as
conforme a região do Br
ujo podem ser
palavras caracol e caram
smo ser vivo.
usadas para falar do me

Caramujo

O QUE EU DEV
PARA TER QUAO FAZER
PROFISSÃO QU LQUER
E QUISER?
Ana Beatriz M. Pinto
•8

anos • Fortaleza • CE

O primeiro passo é esco
lher algo de que
goste. Assim, o trabalho
será sempre
prazeroso! Por exemplo
: se você curte
animais, talvez a profiss
ão ideal para você
seja na área da medicina
veterinária.
Além disso, é preciso es
tudar, se esforçar
muito e, claro, lembrar qu
e você é capaz
de fazer o que quiser!

VOCÊ SABIA QUE...
... cientistas identificaram 85 espécies de
árvores que foram domesticadas por povos
indígenas na Amazônia, antes da chegada
dos colonizadores europeus? Domesticar
uma planta é o mesmo que tirá-la do ambiente
natural e levá-la para um local onde será útil
ao ser humano – como perto de casas.

CONSULTORIA: ANTONIO SALATINO (PROFESSOR DO DEPARTAMENTO DE BOTÂNICA DA USP), BRUNO BRUHNS (COACH DE VIDA PESSOAL E PROFISSIONAL), CATHERINE G. RIBEIRO
(DOUTORANDA EM OCEANOGRAFIA BIOLÓGICA NA USP), FRANCISCO SATO (AUTOR DO ÁLBUM A FILOSOFIA DO SAMURAI NA ADMINISTRAÇÃO JAPONESA), GUILHERME DOMENICHELLI
(BIÓLOGO E AUTOR DOS LIVROS GIRAFA TEM TORCICOLO? E O RESGATE DA TARTARUGA, ED. PANDA BOOKS), GUSTAVO B. FERREIRA (DOUTORANDO EM ECOLOGIA NO INSTITUTO DE
BIOCIÊNCIAS PELA USP) E VITOR MIRANDA (PROFESSOR DE SISTEMÁTICA VEGETAL DA UNESP).
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BIÓLOGO

QUAL É O SER
VIVO MAIS
VELHO DO
PLANETA?
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João Eduardo • via WhatsAp

pinheiro,
O ser vivo mais antigo do mundo é um
cia. Estima-se
que está em uma montanha da Sué
Já o animal
que ele tenha 9.500 anos de idade!
roenlândia.
que vive mais tempo é o tubarão-da-g
Ártico e do
Ele é encontrado nas profundezas do
anos!
Atlântico Norte,e pode viver até os 400

FALA AÍ, BICHO!

GUILHERME DOMENICHELL
Ié
biólogo, autor dos livros Gira
fa
Tem Torcicolo? e O Resgat
e da
Tartaruga (Panda Books).
Também é apresentador de
Como Cuidar do Seu Melhor
Amigo, da TV Rá Tim Bum
.

POR QUE A
NOSSA
CABEÇA
NÃO PARA
DE PENSAR?
Claudia da Silva Vasconcelos

• via WhatsApp

duzem
Porque os neurônios (células que con
sempre em
o
estã
)
mensagens dentro do cérebro
descanso.
funcionamento, sem um minuto de
onsáveis
Além disso, o cérebro tem áreas resp
o o córtex.
pela atividade do pensamento, com
que não
Ou seja, o processo de pensar é algo
conseguimos controlar.

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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POR QUE A MARCA DA VACINA
QUE TOMAMOS QUANDO
SOMOS RECÉM-NASCIDOS
FICA PARA SEMPRE?
e-mail
Gustavo Miranda de Jesus • por

da profunda,
Porque essa vacina provoca uma feri
im, surge a
que leva até seis meses para sarar. Ass
é a BCG,
isso
cicatriz. A vacina causadora de tudo
a,
contra tuberculose – doença que afet
principalmente, os pulmões.

FICAR MUITO TEMPO
SENTADO FAZ MAL?
Rodrigo Roque • por e-mail

comprometer a
Sim! Passar muito tempo sentado pode
e causar
circulação dos membros inferiores (pernas)
região não estão
fraqueza muscular, pois os músculos da
corpo humano
sendo estimulados. Além disso, como o
sa muito tempo
não foi feito para ficar parado, quem pas
desenvolver
sentado, sem se exercitar, corre o risco de
doenças, como hipertensão e diabetes.

VOCÊ SABIA QUE...

... um grupo de pesquisadores quer
que Plutão volte a ser considerado
planeta? E tem mais: eles pretendem
elevar a Lua e cerca de outros 100
astros do sistema solar à mesma
categoria! De acordo com eles, os
conceitos atuais para definir o que é
um planeta estão errados!

CONSULTORIA: FELLIPE SAVIOLI (ORTOPEDISTA E MÉDICO DO ESPORTE), JOSÉ E. DE CARVALHO (PROFESSOR DE FISIOLOGIA ANIMAL COMPARADA DA UNIFESP) E JULIANA
CARNEVALE (DERMATOLOGISTA).
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