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Horizontais:

1 ‘A Maior (…) do Mundo’, 
história para crianças 
escrita por José 
Saramago (escritor que, 
em 1998, foi galardoado 
com o Prémio Nobel da 
Literatura). (4)

2 Colocada na vertical, 
direita. (8)

6 Sinónimo de 
consideração, apreço ou 
veneração. (8)

8 Pouco acolhedora, 
inabitável ou agreste 
(com acento). (8)

11 Quarto planeta do 
Sistema Solar. (5)

13 Que tem sede; sinónimo 
de sequiosa (feminino).
(7)

17 Sinónimo de persistência 
e perseverança (com 
acento). (9)

18 Que tem a superfície 

curva reentrante; 
sinónimo de cavidade 
(com acento). (7)

20 Declive de um monte. (7)

21 Situado em África, é tido 
como o maior rio do 
mundo. (4)

23 É o nome do nosso 
planeta mas também 
sinónimo de localidade 
ou região. (5)

24 Pode ser sinónimo de 
combinadas, 
determinadas, marcadas 
ou «reservadas». (9)

25 Pequena elevação de 
terreno; sinónimo de 
outeiro. (6)

Verticais:

1 Árvores altas que 
aparecem referidas no 
livro. (7)

3 Conjunto de parentes; 
sinónimo de família. (9)

4 Sinónimo de «avançou» 
(“resposta” do menino à 
pergunta: «Vou ou não 
vou?»). (3)

5 Satélite natural da Terra 
(a ela o menino fez “cem 
mil viagens”). (3)

7 Perante a demora do 
menino, «começaram a 
afligir-se muito». (4)

9 Quantas cores têm o 
arco-íris? (vermelho, 
laranja, amarelo, verde, 
azul, anil ou índigo e 
violeta). (4)

10 Moral da história: o 
menino fez uma coisa 
maior do que o seu (…); 
sinónimo de dimensão.
(7)

12 Sinónimo de «geram» ou 
«elaboram». (8)

14 Espaços sem vegetação 

no meio de matas, 
bosques ou florestas. (9)

15 Deves consultá-lo 
quando encontras uma 
palavra difícil (com 
acento). (10)

16 «Se (…)», o mesmo que 
«se aproximou». (7)

18 Terreno plano e árido 
onde apena cresce 
vegetação rasteira. (8)

19 Parte do eixo de uma 
planta, que normalmente 
suporta as folhas. (5)

22 Sinónimo de plana ou 
rasteira. (4)


