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QUESTÃO RESPOSTA 

01 
Galinhada, tapioca, acarajé, feijão tropeiro, barreado 

02 
“e” 

03 
Livro, caminhada, água 

04 

12 de outubro – dia das crianças;  

19 de abril – dia do índio;  

01 de maio – dia do trabalho;  

07 de setembro – Independência do Brasil;  

25 de dezembro – Natal 

 

05 
3ª linha – 16ª letra 

06 
3ª linha 

07 

A metade  do dobro de uma dúzia      (12)                                                         

meia centena menos 10       (40)                                                                      

o triplo de meia dezena mais 1  (18)                                                                      

uma centena menos 5 dúzias mais 10   (  50)                                                       

8 unidades mais metade de uma dezena    (13)                                   

metade de meia centena menos 25          (0)                                         
3 dezenas mais 1 dúzia menos o dobro de 1 dezena 

08 Goiaba 

09 Xícara  

10 Folha de rúcula 

11 Xícara de café expresso 
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QUESTÃO RESPOSTA 

12 Capacete e óculos 

13 Flor de lotus 

14 Coxa de frango 

15 Bola manchada que está perto das bolas azul e verde 

16 Suco de lichia 

17 
Sorvete (sorveteria); Pão (padaria); Alimentos (mercado); 
Flores (floricultura); Remédio (farmácia) 

18 Felicidade, zangado; tristeza; pensativo; tranquilidade 

19 

 

20 Sobremesa 

21 

 

22 Extintor – vela -  fumaça – carvão – fósforo - lenha 
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QUESTÃO RESPOSTA 

23 Urso panda – leão – cachorro – macaco – fuinha - canguru 

24 

Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida(Brasil); 
Estátua da Liberdade (Estados Unidos); Pirâmides (Egito); 
Monte Fuji (Japão); Cataratas do Iguaçu (Brasil); Cristo 
Redentor (Brasil) 

25 
Paraquedas e avião – patins e patinação no gelo; bola de 
basquete e quadra  - raquete e bola com quadra de tênis 

26 

 

27 Ferro antigo – colocava brasa ou carvão 

28 

pé de mamona 

29 
Pinos e bolas de boliche – dados e  banco imobiliário  - 
dardos e alvo  - globo, bolas  e cartelas de bingo 

30 Vaso, óculos, chave, aliança, casa, sorvete, bule vermelho 

31 

 

32 
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QUESTÃO RESPOSTA 

33 

 

34 

 

35 

 

36 FORMIGA 

37 3 cachorros, gato, cavalo 

38 

É o tempo que determina o valor de todas as coisa. 
O rato roeu a roupa do rei de roma. 
A vida é a arte do encontroo, embora haja tanto 
desencontro. 

39 

 

40 Caminhada 

 


