
WEB DESAFIO 2A FASE – QUESTÕES DA CATEGORIA ENSINO FUNDAMENTAL 

 

 
Questão 1 

 

No final da II Guerra Mundial foram usados armamentos inovadores que marcaram o final da guerra. Um 
desenhista foi o único japonês reconhecido oficialmente como sobrevivente dos dois ataques realizados com 
esses armamentos inovadores. No entanto, no final de sua vida, ele começou a sofrer de doenças relacionadas 
com a radiação. Uma das doenças foi observada pela primeira vez por um patologista polonês. O pai desse 
patologista tinha uma determinada profissão. Essa profissão foi dada como apelido a um criminoso nazista 
que virou espião ocidental no pós-guerra. O sobrenome desse criminoso lembra o nome de um brinquedo. 
Qual é esse sobrenome? (6 caracteres) 

 

Resp: barbie 

 

https://brasilescola.uol.com.br/historiag/bombas-atomicas-hiroshima-nagasaki.htm 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Tsutomu_Yamaguchi 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Leucemia#Hist%C3%B3ria 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Virchow 

https://super.abril.com.br/mundo-estranho/klaus-barbie-o-acougueiro-nazista-que-virou-espiao-para-os-eua/ 

 

 

 

Questão 2 

 

O direito de voto feminino nas eleições nacionais foi obtido em 24 de fevereiro de 1932.  Permitia apenas 
que mulheres casadas (com autorização do marido), viúvas e solteiras com renda própria pudessem votar. 

A primeira mulher escolhida para um cargo eletivo, no estado brasileiro em que o direito ao voto feminino 
regional começou, nasceu em determinado município. 

A parte do nome desse município que começa com a letra A, é o mesmo nome de uma música de uma 
banda da cidade de recife. Uma das integrantes dessa banda é vocalista e toca rabeca. Qual o nome do 
primeiro disco solo dessa vocalista? 

 

Resp:   Eu Menti pra Você 

 

http://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u367001.shtml 



http://ptd.wikipedia.org/wiki/Alzira_Soriano 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Jardim_de_Angicos 

https://www.letras.mus.br/comadre-florzinha/1514840/ 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Comadre_Fulozinha_(banda) 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Karina_Buhr 

 

 

 

Questão 3 

 

Um poeta francês famoso nos últimos dois séculos foi o primeiro vencedor do famoso Prêmio Nobel de 
Literatura. O estilo literário seguido por este autor foi difundido no Brasil, com escritores nacionais fazendo 
uso deste modelo. Uma obra ficou particularmente conhecida como marco inicial nesse estilo em solo 
brasileiro. O criador dessa obra estudou em determinada universidade. Um conhecido apresentador de 
televisão é formado nessa universidade. O irmão desse apresentador produziu uma campanha para a 
Volkswagen. Segundo essa campanha, Seu Nenê ganhou um presente autografado por uma famosa 
personalidade mundial. Como essa personalidade é conhecida mundialmente?  

 

Resp: pele  

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Sully_Prudhomme 

https://www.todamateria.com.br/parnasianismo-no-brasil 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Te%C3%B3filo_Dias 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Faculdade_de_Direito_da_Universidade_de_S%C3%A3o_Paulo#Ex-
alunos_ilustres 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Fernando_Andrade#Filmes 

https://www.youtube.com/watch?v=0ewKX4Dg-cI (2min e 25 segundos) 

 

 

 

Questão 4 

 

 

Um cachorro ficou muito famoso nos anos 1990 por participar de uma série de filmes. O seu nome é o mesmo 
de um grande compositor alemão. Um cão da mesma raça apareceu em um filme de animação no ano de 1953, 
fazendo o papel de babá. O nome do cachorro nesse filme de animação é o nome artístico de uma cantora 



brasileira. O pai dessa cantora é o compositor de uma música que foi gravada por uma portuguesa.  Essa 
portuguesa namorou um remador. Qual o primeiro nome desse remador? 

 

Resp: mario 

 

http://www.adorocinema.com/filmes/filme-7470/ 

http://pt-br.disneyclassicosshow.wikia.com/wiki/Nana_o_c%C3%A3o_baba 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Nana_Caymmi 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Dorival_Caymmi 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Carmen_Miranda 

https://piaui.folha.uol.com.br/o-grande-amor-de-carmem-miranda/ 

 

 

 

Questão 5  

 

A Comissão Internacional da Baleia emitiu um documento para proibir a caça comercial de baleias em 1986. 
Apenas três países não aderiram ao acordo. Em um desses países, em setembro de 2018, uma baleia 
considerada rara foi morta por caçadores. Provavelmente essa baleia era o resultado do cruzamento entre a 
baleia-comum e a baleia-azul. Devido a dois fenômenos da natureza, esse país é conhecido por uma 
expressão que nos remete a uma série de livros que virou uma série televisiva. Em qual país nasceu o pai do 
compositor da música tema dessa série?  

 

Resp: irã 

 

https://revistagalileu.globo.com/Sociedade/noticia/2018/09/baleia-rara-e-morta-por-cacadores-na-
islandia.html 

https://www.discovercruises.com.br/islandia-a-terra-do-gelo-e-do-fogo-e-do-poder-magnifico-da-natureza/ 

https://pt.wikipedia.org/wiki/A_Song_of_Ice_and_Fire 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Game_of_Thrones 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ramin_Djawadi 

 

 

 

Questão 6 

 



 

Um esporte muito famoso foi criado em determinado país. Ele é praticado não somente lá, como também em 
outros de clima parecido. Um atleta nascido no ano de 1961, neto de um imigrante bielorrusso, é considerado 
por muitos o melhor da história neste esporte e usava o número 99 em seu uniforme. Em seu país de origem, 
tem um uma folha de uma árvore que faz parte da história nacional. Um xarope é extraído da seiva dessa 
árvore. Quantos graus, na escala Brix, deve ter esse xarope para ser considerado original? (2 caracteres) 

 

Resp: 66  

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Wayne_Gretzky 

https://www.immi-canada.com/importancia-da-maple-leaf-para-o-canada/ 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Xarope_de_%C3%A1cer 

https://www.canadajournal.com.br/dia-a-dia/maple-syrup-10-curiosidades/ 

 

 

 

Questão 7 

 

 

 

A bandeira de um determinado país é mostrada na figura. Um diplomata brasileiro, que trabalhava na 
Organização das Nações Unidas, ficou muito conhecido por ter ajudado na reconstrução desse país entre os 
anos que antecederam a independência. Esse diplomata foi morto em 2003. Um filme em homenagem a esse 
diplomata está sendo produzido, baseado em um livro de uma ex-embaixadora americana. Nesse filme, um 
ator brasileiro interpretará o diplomata. Em 2012, esse ator foi o vocalista convidado de uma banda, em um 
tributo a um grupo musical brasileiro. Qual o nome desse grupo musical?  

 

Resp: legião urbana 



 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Bandeira_de_Timor-Leste 

http://ensina.rtp.pt/artigo/independencia-de-timor-leste/ 

https://www.bbc.com/portuguese/iraque/030522_sergiobg2.shtml 

https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2018/07/wagner-moura-protagonizara-filme-da-netflix-sobre-
diplomata-sergio-vieira-de-mello.shtml 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Wagner_Moura 

 

 

 

 

Questão 8 

 

A resposta dessa questão é composta por três palavras e uma contração (usada duas vezes). (26 
caracteres com espaços) 

 

Palavra 1: Derivada de uma palavra grega, cujo significado é reunião. 

Palavra 2: Um deles foi achado por Sergio Gomez em 2003, no México.  

Palavra 3: Um anagrama de porca.  

 

 

Resp: Síndrome do Túnel do Carpo 

 

https://www.tuasaude.com/dor-na-mao/ 

https://educacao.uol.com.br/disciplinas/portugues/preposicoes-usando-as-preposicoes-corretamente.htm 

https://www.significados.com.br/sindrome/ 

https://www.bbc.com/portuguese/internacional-45138103 

 

 

 

Questão 9 

 

 



 

A figura mostra um símbolo de uma determinada organização. Em 1997, iniciou seu mandato no maior cargo 
administrativo dessa organização um ganês que chegou a vencer o Prêmio Nobel da Paz. Esse ganês propôs, 
em 2001, a criação de um fundo global. A sigla desse fundo, em português, é composta por 6 letras. Tirando 
a primeira e a segunda letra e acrescentando a letra “a” entre a penúltima e a ultima letra, chegamos a sigla de 
uma holding conhecida mundialmente. Essa holding é o resultado da consolidação de duas empresas.  Uma 
dessas empresas, adquiriu em 1986, uma outra companhia. Qual a sigla dessa companhia?  

 

Resp: votec 

 

https://nacoesunidas.org/carta/ 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Kofi_Annan#Secret%C3%A1rio-geral_das_Na%C3%A7%C3%B5es_Unidas 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Fundo_Global_de_Luta_contra_Aids,_Tuberculose_e_Mal%C3%A1ria 

http://curiosidadesdeaviao.blogspot.com/2012/06/lan-e-tam-concluem-uniao-e-criam-latam.html 

http://www.avioesemusicas.com/tam-uma-breve-brevissima-historia.html 

 

 

Questão 10 

 

Atualmente, os esportes eletrônicos, também conhecido como esports, ganham fãs em todo mundo de forma 
crescente. Recentemente um campeonato de um desses jogos teve uma premiação de mais de 25 milhões de 
dólares. No dia 15 de novembro do mesmo ano em que a versão full desse jogo foi lançada, aconteceu o 
release, na América do Norte,  de um console que foi um sucesso. A primeira versão desse console vendeu, 
em 12 anos, um número incrível de unidades. Esse mesmo número é muito próximo da estimativa da 
população (US Bureau of the Census) de um país asiático em 2017. Qual a cidade mais populosa desse país 
(em português)? (13 caracteres com espaços) 

 

R: Cidade Quezon  

 

https://www.maisesports.com.br/og-ti-2018-11-milhoes/ 



https://pt.wikipedia.org/wiki/Dota_2 

https://en.wikipedia.org/wiki/PlayStation_4 

https://en.wikipedia.org/wiki/Sony_Interactive_Entertainment#PlayStation 

https://www.indexmundi.com/map/?v=21&r=xx&l=pt 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Filipinas#Cidades_mais_populosas 

 

 

 

Questão 11 

 

 

Em 2014, surgiu uma série de comédia que ficou bastante famosa no YouTube. O que chama muito a atenção, 
é que ela foi criada, escrita, produzida, editada e até mesmo dublada por apenas um homem. Um dos episódios 
dessa série foi publicado, no canal oficial, no dia 11 de julho de 2016. Esse episódio faz menção a diversas 
séries televisivas. Em uma dessas séries, ocorre um casamento no penúltimo episódio da terceira temporada. 
Qual o primeiro nome do noivo (nome do personagem)? 

 

Resp: Edmure  

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Raony_Phillips  

http://www.caferadioativo.com/2016/07/raony-phillips-a-mente-de-girls-in-the-house  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=156&v=Q4dsijzg9AQ 

https://www.hojeemdia.com.br/opini%C3%A3o/blogs/box-1.8052/confira-as-rea%C3%A7%C3%B5es-de-
f%C3%A3s-de-game-of-thrones-ao-assistirem-%C3%A0-cena-do-casamento-vermelho-1.368772  

https://blogsaladadebacon.wordpress.com/2013/06/04/review-game-of-thrones-s03e09-casamento-
vermelho/ 

 

 

 

 

Questão 12 

 

Um filme épico de ficção científica em 2009 ganhou Oscar de melhores efeitos especiais, de melhor fotografia 
e de melhor diretor de arte. O personagem principal deste filme apresenta uma coloração de pele diferente em 
um determinado momento da história. Uma doença com alta incidência em crianças com síndrome de Down, 
resulta em uma coloração ou descoloração da pele com cor equivalente à ocorrida no filme.  O homem 



homenageado com o nome desta doença estudou medicina em uma determinada cidade. Essa cidade é servida 
por trens, incluindo trens de alta velocidade. A linha laranja de trens, tem o formato próximo de um número. 
Que número é esse? (Por extenso) 

 

Resp: sete 

 

 

http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/viver/2016/02/01/internas_viver,624911/filme-mais-
lucrativo-da-historia-avatar-tera-continuacao-filmada-a-pa.shtml 

https://www.historiadelamedicina.org/fallot.html  

https://en.wikipedia.org/wiki/Arthur_Fallot 

https://en.wikipedia.org/wiki/Montpellier 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c3/Montpellier_Tramway_Map.png  

 

 

 

 

Questão 13 

 

“Desde que era pequeno, Carlos tentava escapar do próprio passado. Após a misteriosa morte de Fátima, o pai 
de Carlos passou a procurar vingança contra as forças do mal que mataram a esposa, destruindo qualquer ser 
maligno que cruze o seu caminho. Ao contrário de Carlos, Pedro, irmão mais velho, sempre quis seguir os 
passos do pai. Carlos está determinado a se livrar do "negócio da família", mas sua vida está prestes a tomar 
os rumos que ele não desejava, quando ele fica sem escolhas a não ser unir-se ao irmão. ” 

 

Os nomes dos personagens foram trocados. A rede de televisão dos Estados Unidos que é responsável por 
transmitir série cuja sinopse está acima, também é a responsável pela transmissão de um game-show de 
comédia desde 2013. No Brasil, um grupo de artistas se inspirou nesse game-show para fazer um espetáculo 
teatral próprio, que também está no Youtube. Qual o nome desse canal do Youtube?   

 

Resp: barbixas 

 

http://www.adorocinema.com/series/serie-440/ 
https://pt.wikipedia.org/wiki/The_CW 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Whose_Line_Is_It_Anyway%3F 
http://observatoriodoaudiovisual.com.br/barbixas/ 
https://www.youtube.com/channel/UCZbgt7KIEF_755Xm14JpkCQ  

   



 

 

 

Questão 14 

 

Uma série da literatura infanto-juvenil que tem tradução para diversos idiomas, como ucraniano, árabe, urdu, 
hindi, bengali, escocês, africâner, albanês, letão e vietnamita, foi adaptada para o cinema. A principal atriz 
dessa adaptação, participou (recentemente) de um filme-musical estadunidense. Esse filme traz números 
musicais sedutores e uma modernização feminista sutil, numa história clássica. A edição de 1991 desse filme 
foi muito criticada. As críticas utilizavam uma expressão que leva o nome de uma cidade. Em qual ano essa 
cidade recebeu, pela primeira vez, competições dos Jogos Olímpicos de Verão? (quatro caracteres numéricos) 

 

Resp: 1912 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Harry_Potter 

https://oglobo.globo.com/cultura/filmes/a-bela-a-fera-intencao-era-sim-fazer-uma-princesa-feminista-diz-
emma-watson-21068125 

https://www.huffpostbrasil.com/2017/03/28/como-a-disney-sutilmente-deixou-a-bela-e-a-fera-um-
pouco-mais_a_22016113/ 

https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome_de_Estocolmo 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Estocolmo#Desporto 

 

 

 

 

 

 

Questão 15 

 

Os Estados Unidos estão, há cerca de um século, inegavelmente entre as maiores superpotências globais. Um 
ano em específico é marcado pela ascensão desse país, com o fim da guerra entre o Sul e o Norte. Nesse 
mesmo ano um livro da literatura infantil foi lançado. A história desse livro inspirou diversos filmes. O nome 
da personagem principal dessa história é parte do nome artístico de um cantor nascido em Detroit. Qual o 
nome do teatro que esse cantor se apresentará em 6 de outubro de 2018? (em inglês, 12 caracteres com espaço)  

 

Resp: Crouse Hinds 

 



https://semanaacademica.org.br/system/files/artigos/artigo_pdf_1.pdf 
https://oglobo.globo.com/cultura/livros/alice-no-pais-das-maravilhas-de-lewis-carroll-completa-150-anos-
encantando-leitores-artistas-16235173 
https://www.tuasaude.com/tratamento-para-a-sindrome-de-alice-no-pais-das-maravilhas/ 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alice_Cooper 
http://www.alicecooper.com/ 

 

 

 

 

Questão 16 

 

Uma das séries mais famosas dos games, possui sua versão em desenho animado e até em filmes. Em 2016 
foi disponibilizada uma versão para celular. O principal personagem desse seriado nos desenhos e filmes é 
um menino ambicioso. Ele tem um grande rival. O primeiro nome desse rival é o mesmo de um importante 
ator inglês, nascido em 1958, que já participou de filmes famosos e recebeu diversos prêmios. Esse ator ficou 
conhecido por interpretar diversos vilões. Qual o nome do principal personagem que esse ator interpretou em 
2007? (12 caracteres com espaços) 

 

Resp: Sirius Black     

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Pok%C3%A9mon_(s%C3%A9rie_de_jogos_eletr%C3%B4nicos)  
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pok%C3%A9mon_GO 
https://pokemythology.net/personagens/gary 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gary_Oldman#Filmografia  

 

 

 

Questão 17  

 

Durante a Idade Média, houve alguns movimentos militares de origem cristã em direção à Terra Santa com a 
motivação de conquistá-la. Na oitava expedição, um rei acabou morto por uma doença. Esse rei casou-se em 
um ano que, separando os algarismos, representa uma sequência de quatro números consecutivos. Sua esposa 
tinha o mesmo primeiro nome, em português, de uma personagem da Disney. Um jornalista foi o responsável 
pela tradução do nome dessa personagem do inglês para o português (Brasil). Qual o nome do romance 
publicado por esse jornalista em 1937? 

 

Resp: O irmão do Diabo 

 

Cruzadas https://www.infoescola.com/historia/as-cruzadas/ 



Luís IX https://www.infoescola.com/biografias/sao-luis-luis-ix-da-franca/ 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lu%C3%ADs_IX_de_Fran%C3%A7a 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Margarida_(Disney) 
http://www.guiadosquadrinhos.com/personagem/margarida-(daisy-duck)/2386 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jer%C3%B4nymo_Monteiro 

 

 

Enigma 1 
 
Resposta:  Rockefeller 
 
Pista 1: Era conhecido como um “Homem Misterioso”. 
Pista 2: Responsável por criar duas importantes instituições no mundo dos negócios. 
Pista 3: Ajudou muitas igrejas e instituições de caridade. 
Pista 4: Nome pelo qual é conhecido. 11 caracteres. 
Pista 5: Apoiou fortemente Abraham Lincoln.  
Pista 6: Financiou universidades como Yale e Harvard. 
Pista 7: Um importante empreendedor que construiu um império partindo do zero. 
Pista 8: Segundo um importante site de entretenimento, ele fez fortuna utilizando práticas antiéticas. 
Pista 9: Abriu seu primeiro negócio em 1859. 
Pista 10: Pioneiro da filantropia e dos cartéis, revolucionou o setor do petróleo. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/John_Davison_Rockefeller 
https://www.terra.com.br/economia/vida-de-empresario/rockefeller-foi-pioneiro-da-filantropia-e-dos-
carteis,971d1178342c8410VgnVCM10000098cceb0aRCRD.html 

 
 

 
Enigma 2 
 
Resposta:  Netflix 

 
Pista 1: Tem conseguido, dia após dia, influenciar e viciar as pessoas em sua volta. 
Pista 2: Sua popularidade alcançou o mundo inteiro.  
Pista 3: Tem como característica seu trabalho excepcional e minucioso com seu público.   
Pista 4:  Possui um sistema de personalização para cada perfil.    
Pista 5: Conforto e comodidade sem sair de casa. 
Pista 6: 7 caracteres 
Pista 7:  Muito de seus conteúdos são sucesso no mundo todo. 
Pista 8: Eles denominam como “Maratonistas”os clientes que terminam uma temporada após 24 horas de 
seu lançamento. 
Pista 9: Hoje, mais de 190 países têm acesso à sua plataforma.  
Pista 10: Principal serviço de entretenimento por Internet do mundo via streaming. 

https://media.netflix.com/pt_br/about-netflix 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Netflix 



 
 

Enigma 3 
 
Resposta: Meteorito do Bendegó 

 
Pista 1: Extremamente rico em história 
Pista 2:  Suporta temperaturas elevadas. 
Pista 3: 20 caracteres com espaços. 
Pista 4: Recentemente virou pauta nos principais jornais do Brasil e do Mundo. 
Pista 5: De uma resistência impecável, partes foram removidos e expostos em outros países.  
Pista 6: Descoberto no século XVIII. 
Pista 7: Episódio curioso para a história brasileira.  
Pista 8: É o maior já encontrado no Brasil. 
Pista 9: Sobreviveu a um terrível incêndio.  
Pista 10: Meteorito encontrado no sertão brasileiro do estado da Bahia. 
 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Meteorito_do_Bendeg%C3%B3 
https://saemuseunacional.wordpress.com/2013/02/19/museu-de-curiosidades-1/ 
https://noticias.uol.com.br/ciencia/ultimas-noticias/redacao/2018/09/04/meteorito-sobrevivente-e-o-maior-do-
pais-e-causa-de-supersticao-no-sertao.htm  


