
WEB DESAFIO 2A FASE – QUESTÕES DA CATEGORIA ENSINO MÉDIO 

 

Questão 1 

 

Em 2013, um menino de 10 anos foi a pessoa mais jovem a descobrir uma supernova. Seu sobrenome é o 
mesmo sobrenome do personagem principal de um romance literário clássico, publicado pela primeira vez no 
final do século XIX. A cidade onde nasceu o autor desse romance, é uma importante cidade global. Embora 
estima-se que ela exista há muito mais tempo, os primeiros registros escritos sobre essa cidade foram feitos 
por um grego. Qual o nome da obra mais conhecida desse grego? 

 

Resp: Almagesto 

 

https://www.universetoday.com/105963/10-year-old-boy-discovers-a-600-million-year-old-supernova/ 

https://www.sobiologia.com.br/conteudos/Curiosidades/7_descobertas_impressionantes_feitas_por_criancas
.php 

https://www.contioutra.com/ensinamentos-livro-o-retrato-de-dorian-gray-de-oscar-wilde-que-voce-deveria-
levar-serio/ 

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

https://pt.wikipedia.org/wiki/Dublin#In%C3%ADcio 

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

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

 

 

Questão 2 

 

Um gênero musical foi criado por afro-americanos, os quais misturaram elementos do jazz, do soul e do 
rhythm and blues. Nos anos 1990, uma equipe de som foi a maior responsável pela divulgação deste gênero 
musical no Brasil. O nome pelo qual essa equipe de som ficou conhecida é composto por uma palavra e um 
número. A palavra chamaremos de X. No dia 29 de agosto o X chegou nos Estados Unidos. Antes do X chegar, 
a governadora fez uma série de pedidos ao governo Bush. Qual o primeiro nome do sucessor dessa 
governadora no governo do estado?   

 

Resp: Piyush 

 

 

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

https://pt.wikipedia.org/wiki/Furac%C3%A3o_2000 



https://revistagalileu.globo.com/Ciencia/noticia/2015/08/7-fatos-que-voce-precisa-saber-sobre-o-furacao-
katrina.html 

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

 

 

 

Questão 3 

 

Usando a arte tradicional e secular japonesa de dobrar o papel, criando representações de determinados 
seres ou objetos com as dobras geométricas de uma peça de papel, sem cortá-la ou colá-la, faça 1000 
unidades de um animal que tem o nome de uma cidade cortada pela SP 349 e pela SP 294 e você terá 
direito a um desejo. 
Qual o nome da vítima da Bomba atômica de Hiroshima que fez isso com o desejo de se curar, mas morreu 
antes de completar 700 unidades? (13 caracteres com espaços) 

 
Resp: Sadako Sasaki 
 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sadako_Sasaki 
 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Origami 
 
http://g.co/maps/zduwz 

 

 

 

Questão 4 

 

Uma doença crônica “A” induz a predisposição de apneia do sono, doenças ósseas, cardiovasculares.  

Um dos tratamentos da doença “X” é a utilização de um hormônio fundamental na síntese de proteínas, no 
armazenamento de lipídios e responsável pela redução glicêmica.  

Um índice é utilizado para identificar a condição da doença “A” e a predisposição para a doença “X”. 
Trocando a letra G pela letra D do nome da cidade natal do criador desse índice, chegamos ao nome de um 
jogador de voleibol que já representou o Brasil nos Jogos olímpicos. Em qual cidade nasceu esse jogador?  

 

Resposta: Itumbiara 

 

Fontes:  

 



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

http://pt.wikipedia.org/wiki/Insulina#Estrutura_e_produ.C3.A7.C3.A3o  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Diabetes#Fatores_de_risco 

 http://pt.wikipedia.org/wiki/Lambert_Adolphe_Jacques_Qu%C3%A9telet 

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

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

 

 

 

Questão 5 

 

 

 

A foto mostrada representa um ícone de um período crítico passado por um rico país. A menina que 
descansa no ombro da mãe mostrada na foto deu uma entrevista para a rede de televisão CNN no ano de 
2008. Na entrevista, a menina disse que sua mãe gostava de ouvir música, principalmente de um 
determinado cantor de música country. Em 1950, esse cantor atraiu milhares de pessoas em uma 
exposição. Qual a sigla dessa exposição? (3 caracteres) 

Resp: cne 

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

http://veja.abril.com.br/blog/sobre-imagens/mulheres/dorothea-lange/ 

http://edition.cnn.com/2008/LIVING/12/02/dustbowl.photo/index.html 

http://en.wikipedia.org/wiki/Wilf_Carter 

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



 

 

 

Questão 6 

 

A estrutura física de um determinado local foi dividida em três partes. Cada uma das partes recebeu o 
nome de um engenheiro, como homenagem. Um dos homenageados era ucraniano, nascido em 30 de 
dezembro que foi preso e levado a um acampamento em Gulag. Outro homenageado era soviético, 
nascido em 25 de outubro e foi pioneiro no uso de determinados combustíveis. E finalmente, o outro, era 
engenheiro mecânico e aeronáutico, nascido em 30 de junho.  

Qual o nome desse local? (22 caracteres com espaços) 

 

Resp: Cosmódromo de Baikonur 

 

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

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

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

http://pt.wikipedia.org/wiki/Cosm%C3%B3dromo_de_Baikonur 

 

 

 

Questão 7 

 

Um conjunto de elementos biológicos, sociais, químicos e físicos que são capazes de ocasionar efeitos 
indiretos e diretos em seres vivos. Esse conjunto de elementos constitui atualmente numa das principais 
preocupações de diversos países. Em 2015, um importante acordo foi realizado, em uma conferência, para 
tentar amenizar os problemas nessa questão. O primeiro nome do líder dessa conferência é também o primeiro 
nome de um chef francês radicado no Brasil. Esse chef trabalhou com um outro chef mais velho. O filho desse 
chef mais velho é responsável por um restaurante francês em um parque. Qual o nome da segunda faixa, do 
lado 2, do álbum de música de 1983 desse parque?  

 

Resp: Listen to the Land 

 

https://www.significados.com.br/meio-ambiente/ 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Acordo_de_Paris_(2015) 

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



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

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

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

 

 

 

Questão 8 

 

 

Uma banda de rock alemã gravou no Brasil um DVD com o intuito de ser uma mensagem ao mundo para 
proteção da floresta amazônica! Esse DVD contém gravações realizadas em duas cidades: uma que está no 
estado de Amazonas e a outra que que não está. Na cidade que não está no estado de Amazonas, acontecerá 
entre os dias 12 a 21 de outubro próximo, a nona edição de um determinado festival. O nome desse festival é 
o mesmo de uma revista japonesa. Entre 1982 e 1994 essa revista publicou uma série que acabou virando um 
filme. Qual o primeiro nome do diretor desse filme?  

 

Resp: Hayao 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Amazonia:_Live_in_the_Jungle 

http://animagefestival.com/2018/ 

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

https://pt.wikipedia.org/wiki/Nausica%C3%A4_do_Vale_do_Vento 

 

 

 

Questão 9 

 

Um país A começou suas tentativas de colonização no Brasil, mas acabou colonizando vários territórios 
africanos. Um dos territórios colonizados por esse país A é hoje um país B. A bandeira desse país B é idêntica 
à bandeira de um país europeu olhada no espelho. Um determinado animal é símbolo desse país B. Esse animal 
dá o nome a uma determinada marca. Um lote do produto dessa marca, com vencimento em 7 de outubro de 
determinado ano, foi proibido. Qual o número desse lote proibido? (6 caracteres numéricos) 

 

Resp: 011810 

 

https://historiadomundo.uol.com.br/idade-moderna/colonizacao-francesa.htm 



 

https://www.infoescola.com/historia/colonizacao-francesa-na-africa/ 

 

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

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_da_Irlanda 

 

https://www.pensamentoverde.com.br/meio-ambiente/conheca-8-animais-que-sao-simbolos-dos-paises/ 

 

http://g1.globo.com/economia/noticia/2016/08/marcas-elefante-e-pomarola-fazem-recall-de-extrato-e-
molho-de-tomate.html 

 

 

 

Questão 10 

 

Há uma prática da história antiga cujos objetivos são a transmutação dos metais inferiores ao ouro, a obtenção 
do Elixir da Longa Vida, criar vida humana artificial e fazer com que a realeza conseguisse enriquecer mais 
rapidamente. Um cantor de Música Popular Brasileira, carioca de Madureira, compôs uma canção em que 
falava dos praticantes dessa atividade. Esse cantor, queria ser jogador de futebol e chegou a jogar em um time 
infanto- juvenil de um famoso clube brasileiro. Trocando uma das letras do nome do clube pela letra “c”, 
chegamos a um tipo de música, canto e dança. Um dos mais importantes guitarristas desse tipo de música, 
nasceu em 1967. O nome do meio desse guitarrista é o nome de uma música muito famosa de um cantor 
brasileiro, nascido no estado de Espírito Santo.  Qual o nome do documentário que esse cantor brasileiro 
participou em 2010? 

 

R: Uma Noite em 67                  

 

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

https://www.youtube.com/watch?v=0y1kGcMi_l8 

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

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

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

https://www.vagalume.com.br/roberto-carlos/amigo-letras.html 

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

https://pt.wikipedia.org/wiki/Uma_Noite_em_67 

 



 

 

Questão 11 

 

 

 

A imagem indica um filme que retrata um episódio histórico na Alemanha. No ano em que esse episódio 
histórico aconteceu, a pequena notável participou de um filme de origem estadunidense. O nome do filme em 
inglês remete ao nome de uma área residencial de uma conhecida cidade. Qual é o nome do museu mais 
visitado dessa cidade? (em inglês) 

 

R: Metropolitan Museum of Art            

 

http://www.adorocinema.com/filmes/filme-127129/ 

https://veja.abril.com.br/mundo/operacao-valquiria-para-eliminar-adolf-hitler-completa-74-anos/ 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Greenwich_Village_(filme) 

https://www.visitenovayork.com.br/greenwich-village-em-nova-york/ 

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

 

 

 

Questão 12 

 

Um cientista, matemático, engenheiro mecânico e inventor nascido em Teignmouth, Devon é considerado um 
dos responsáveis pelo precursor de um dos grandes inventos tecnológicos da história da humanidade. 
Atualmente essa invenção, modernizada, é bastante utilizada. Uma das atuais fabricantes de equipamentos 



baseados nessa invenção, ganhou o posto de melhor fabricante em 2017. Na década passada, essa fabricante 
comprou um segmento de outra empresa famosa. O logotipo dessa empresa, na década de 30, era formado por 
três palavras. Qual palavra está no centro das outras duas nesse logotipo?  

 

Resp: international          

 

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

https://sites.google.com/site/historiasobreossitesdebusca/Historia-da-tecnologia/historia-do-primeiro-
computador 

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

http://engenhariae.com.br/tecnologia/sai-o-ranking-2017-de-melhores-fabricantes-de-notebooks-e-apple-
nao-esta-mais-em-primeiro-lugar/ 

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

https://pt.wikipedia.org/wiki/IBM#Logotipos 

 

 

 

Questão 13 

 

 

 

A figura mostra parte de um banner de um filme, baseado na história de um cientista. Esse cientista atuou 
representando ele mesmo, pela primeira vez,  em uma determinada série. Um episódio da terceira temporada 
dessa série, ganhou um prêmio de melhor edição de som. Esse prêmio é dado por uma fundação que possui 
um programa denominado “Visiting Professionals”. Para participar desse programa, é necessário enviar uma 
proposta (segundo o site oficial) para uma determinada pessoa.  Qual o primeiro nome dessa pessoa?  

 

Resp: Nancy 

 

http://www.adorocinema.com/filmes/filme-222221/ 

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

https://www.hipercultura.com/fatos-curiosos-sobre-stephen-hawking/ 

https://en.wikipedia.org/wiki/Descent_(Star_Trek:_The_Next_Generation) 



https://pt.wikipedia.org/wiki/Yesterday%27s_Enterprise#Recep%C3%A7%C3%A3o_e_pr%C3%AAmios 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9mios_Emmy_do_Primetime 

http://www.emmys.com/foundation/programs/visiting-professionals 

 

 

 

Questão 14 

 

A questão dos refugiados, não é problema de um só país, mas de todos, porque mexe com a vida das 
populações de forma geral. Segundo a ONU, são pessoas perseguidas pelo Estado de sua nacionalidade por 
razões de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas; que se ausentaram de seu país em 
virtude desses termos ou que não conseguem a proteção do poder público pelas mesmas razões. A condição 
dessas pessoas é, via de regra, muito complicada. Campos de refugiados são uns dos lugares mais tristes do 
mundo, mas um deles em especial é conhecido como o pior de todos. Para se ter uma ideia, tem 1 banheiro 
para cada 70 pessoas. O animal símbolo do país em que fica esse campo, aparece constantemente em uma 
série de romances de fantasia. A pessoa responsável pela criação desses romances, nasceu em 1965 e apoiou 
pesquisas e tratamentos de esclerose múltipla. Qual o nome desse animal na série de romances? (7 caracteres)   

 

Resp: Edwiges 

 

https://brasilescola.uol.com.br/geografia/populacao-refugiados-no-mundo.htm 

https://www.bbc.com/portuguese/internacional-45350156 

https://juvenil.net/index.php/viver/168-grecia 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Hedwig_(Harry_Potter) 

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

https://pt.wikipedia.org/wiki/J._K._Rowling   

 

 

 

 

Questão 15 

 

A falta dos compostos orgânicos relacionados ao metabolismo de construção, formadas por uma sucessão de 
moléculas menores conhecidas como aminoácidos associado com o elevado consumo de carboidratos, pode 
resultar em uma doença que causa descoloração dos cabelos, abdômen distendido e pele ressecada, entre 
outros sintomas. Chamaremos de X as três últimas palavras do significado do nome dessa doença. O X de 
Frank Sinatra teve seu maior sucesso com uma determinada música. O compositor dessa música nasceu em 
qual estado norte americano?  



 

Resp: Oklahoma 

 

https://www.sobiologia.com.br/conteudos/quimica_vida/quimica7.php 

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

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

https://pt.wikipedia.org/wiki/These_Boots_Are_Made_for_Walkin%27 

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

 

 

 

Questão 16 

 

 

O primeiro dos dispositivos mostrados na figura foi inventado por um engenheiro dos Estados Unidos. No 
mesmo ano em que este grande engenheiro faleceu, aconteceu um evento histórico para os rumos da 
astronomia brasileira. O nome dado ao evento em que ele fez parte, foi uma homenagem a um inventor 
brasileiro. Esse inventor tem uma polêmica envolvendo inventores rivais estadunidenses de sua época. Como 
são conhecidos estes rivais? (13 caracteres com espaços) 

 

Resp: Irmãos Wrigth 

 

https://www.estudopratico.com.br/a-origem-do-disquete/   https://en.wikipedia.org/wiki/Alan_Shugart 
http://g1.globo.com/Noticias/Ciencia/0,,AA1400353-5603,00.html 
https://super.abril.com.br/mundo-estranho/duelo-irmaos-wright-x-santos-dumont/ 

 

 

 

Questão 17 

 



Numa importante capital brasileira, um museu completou 200 anos em 2018. Ele tinha diversas peças 
históricas, até mesmo do Egito antigo. A imagem de um cidadão, tinha lugar de honra em algumas guaritas 
desse museu por ser considerado o maior ladrão de livros raros do Brasil. Esse ladrão, admitiu ser apaixonado 
por uma atriz e cantora brasileira do século passado. Essa atriz tem sua assinatura e mãos estampadas nos 
blocos de cimento da calçada da fama do “Grauman's Chinese Theatre”. Em qual ano faleceu a pessoa que 
tem suas mãos e sua assinatura no bloco de cimento imediatamente acima do bloco assinado, por essa atriz?  

 

Resp: 1950    

 

https://revistagalileu.globo.com/Ciencia/noticia/2018/09/museu-nacional-abrigava-mumias-e-o-cranio-de-
mais-antiga-brasileira.html 
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2018/09/ladrao-do-museu-nacional-achava-de-bom-grado-tirar-
obras-do-estado.shtml 
https://www.bbc.com/portuguese/geral-41479149 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Carmen_Miranda 
http://www.viajecomaflora.com/2013/02/ 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sid_Grauman 

 

 

Enigma 1 

 
Resposta:  Chateaubriand 

Pista 1: Já foi considerado um dos mais influentes do Brasil. 
Pista 2: Foi enredo de uma importante Escola de Samba. 
Pista 3:  Dono de um currículo bastante extenso, chegou a chantagear empresas. 
Pista 4: 13 caracteres. Nome como é conhecido. 
Pista 5: Empreendedor nato, teve um papel importantíssimo ao Brasil que nos afeta até os dias de hoje. 
Pista 6: Odiado e temido.  
Pista 7: “O poder, a arte e a mulher.” 
Pista 8: Ocupou a cadeira deixada por Getúlio Vargas.  
Pista 9: Fundou uma das mais importantes instituições culturais brasileiras. 
Pista 10: Foi pioneiro da televisão no Brasil, criando a TV Tupi em 1950. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Assis_Chateaubriand 
https://educacao.uol.com.br/biografias/assis-chateaubriand.htm 
 

 

 
Enigma 2 
 
Resposta:  Super Bowl 



 
Pista 1: Esperado ansiosamente por milhões de pessoas a cada realização. 
Pista 2: Nasceu de uma fusão. 
Pista 3: Uma das maiores  audiências televisivas de um determinado país localizado na América do Norte. 
Pista 4: 10 caracteres com espaço. 
Pista 5: A influência da publicidade e do marketing revolucionou o centro de comunicação desse evento.  
Pista 6: Segundo uma importante revista, mais de 12 milhões de pizzas são compradas para acompanhar 
esse evento. 
Pista 7:  Já alcançou uma média de 114,4 milhões de telespectadores. 
Pista 8: Principal Liga em seu segmento nos EUA. 
Pista 9: Quem faz o show de intervalo pode receber milhões de dólares pela exposição. 
Pista 10: Principal liga de futebol americano. É um jogo do campeonato da NFL. 

 

https://www.nfl.com/super-bowl 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Super_Bowl 
http://shotgun.football/fatos-curiosidades-que-voce-precisa-saber-sobre-super-bowl/ 

 
 

Enigma 3 

 
Resposta:  O Experimento de Milgram 

 
Pista 1: Submissão à autoridade. 
Pista 2: Tal acontecimento foi relatado em um filme, baseado em fatos reais,  disponível na Netflix. 
Pista 3: A ideia era revelar verdades sobre o comportamento humano. 
Pista 4: Sua pesquisa se motivou por conta das atrocidades da segunda guerra mundial.  
Pista 5: 24 caracteres com espaços. 
Pista 6: Indicou a validação de comportamentos abusivos, violentos ou opressores. 
Pista 7:  Ganhou um prêmio por este trabalho em 1964. 
Pista 8: O suposto cientista o incentivava a prosseguir mesmo com seu nítido incômodo. 
Pista 9: Tal prática reuniu 40 voluntários homens. 
Pista 10: Experimento científico desenvolvido pelo psicólogo Stanley Milgram. 
 
https://www.huffpostbrasil.com/2017/09/25/o-desconcertante-experimento-de-milgram-sobre-o-
comportamento-humano_a_23219601/ 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Experi%C3%AAncia_de_Milgram 
http://noticias.terra.com.br/ciencia/pesquisa/pessoas-comuns-em-atos-atrozes-experimento-de-milgram-
faz-50-anos,d849b801069ea310VgnCLD200000bbcceb0aRCRD.html 

 


