
CONSULTORIA: FeRNANdO OLIveIRA SALAN (CIRURgIãO gASTROeNTeROLOgISTA dA SANTA CASA de SãO PAULO).

Responda à pergunta 
cabeluda da vez:

Por que coisas 
chatas dão sono?

PARTICIPE TAMBÉM!

RESPOSTA 
DO DESAFIO

A sensação surge quando 
comemos rápido ou 
não mastigamos bem: 
a dorzinha no peito é a 
comida tentando passar 
pelo canal estreito que vai 
para o estômago. Se 
tivéssemos engolido pelo 
lugar errado, o alimento 
iria para o canal que chega 
aos pulmões, a dor seria 
maior e engasgaríamos!

Na edição 673, a RECREIO lançou a seguinte 
pergunta cabeluda: Por que, às vezes, 
parece que engolimos pelo lugar errado?

Da Julia Maria Elias 
Marim, 10 anos, 
Santa Cruz 
do Rio Pardo 

  SP: “Porque 
engolimos muito 
rápido e assim temos 
a sensação de que 
estamos 
engolindo 
pelo lugar 
errado.”

Do Gustavo 
Henrique da  
Silva, 10 anos, 
Salesópolis 

 SP: “Porque a 
comida quer fazer 
um passeio turístico 

pelo corpo, pois ela 
só conhece o 

estômago e 
o intestino. 
Coitada!”

Entre no link abr.io/bocejo, escolha que tipo de resposta 
você quer escrever (correta ou engraçada) e preencha o 
formulário até o dia 7/3. A primeira resposta correta a 
chegar e a mais engraçada serão publicadas na edição  
681, nas bancas em 28/3.

Atenção: Não vale copiar da internet! Pode pesquisar, mas 
escreva sempre com as próprias palavras!

Existe vidro inquebrável? 
Thiago de Andrade Silva Santana Lima, 12 anos, Rio Verde  GO

Não existe vidro (nem outro material) 
inquebrável. O que há é o vidro temperado, 
que é de três a cinco vezes mais resistente. 
É feito a partir do super-resfriamento do 
vidro comum e é usado, por exemplo, em 
utensílios domésticos que podem ir ao 
forno. Há também o vidro blindado, feito 
de vidro, policarbonato e mais dois tipos de 
plástico. Muito aplicado em carros, ele não 
quebra se for atingido por um tiro de arma 
comum, mas não resiste a um tiro de fuzil.

Nossa resposta A primeira mais correta A mais engraçada
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