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Horizontais:

1. O mais popular dos 
motores de pesquisa 
presentes na Internet 
(é tão popular que 
deu origem ao verbo 
googlar).

6. As "pontas" do 
«doodle» (os Doodles 
são versões 
divertidas, 
surpreendentes e, por 
vezes, espontâneas do 
logótipo da Google 
criadas para 
comemorar feriados, 
aniversários e as vidas 
de artistas, pioneiros 
e cientistas famosos;  
o primeiro «doodle» 
foi dedicado ao 
festival Burning Man 
no deserto do 
Nevada).

7. O nome Google 
provém desta palavra, 
um termo matemático 
usado para descrever 
o número 1 seguido 
de 100 zeros.

8. Recipiente de pedra 
para líquidos.

10. Avenida (abrev.).

11. Pesquisa ou 
googla.

13. Pedra preciosa, 
uma variedade de 
calcedónia (com 
acento).

15. Prefixo que 
exprime a ideia de 
intensidade, 
separação ou 
oposição.

16. Partícula 
apassivante.

17. Trabalho literário, 
científico ou artístico.

19. Primeiro nome do 

motor de busca que 

deu origem ao 

Google.

21. Esfera oca de 
metal que tem dentro 
uma ou mais bolinhas 
que, quando agitadas, 
produzem som.

23. Âmago, íntimo.

24. Forma reduzida de 
internet.

25. Cabeça (pop.).

Verticais:

1. Abreviatura de 
grosa.

2. Figura formada por 
dois arcos que se 
cruzam na parte 
superior.

3. Situada na costa 
ocidental da Índia, foi 
conquistada pelas 
forças portuguesas, 
sob o comando de 
Afonso de 
Albuquerque, em 

1510.

4. Variante do 
pronome pessoal ou 
demonstrativo o.

5. Mar situado entre a 
costa oriental da 
Grécia, a ilha de Creta 
e a costa ocidental da 
Ásia Menor.

6. Símbolo de 
decilitro.

8. Larry (…), um dos 
dois estudantes de 
Informática da 
Universidade de 
Stanford que, em 
1998, fundaram a 
Google.

9. Pessoa que vive na 
opulência e no fausto 
(figurado).

11. Bário (s.q.).

12. As folhas (agulhas) 
dos pinheiros.

13. Pessoa notável na 
sua especialidade 
(figurado) (com 
acento).

14. Conduz ou 
transporta para cá.

17. Combinado 
(advérbio).

18. Sergey (…), um 
dos dois estudantes 
de Informática da 
Universidade de 
Stanford que, em 
1998, fundaram a 
Google.

19. Menor unidade de 
informação 
processada por um 
computador e que 
pode apenas 
representar um de 
dois valores binários: 
0 ou 1.

20. Nos domínios da 
internet, vem a seguir 
ao ponto e foi criado, 
em 1985, para 
entidades comerciais 
em todo o mundo.

21. Guiné (código de 
internet).

22. União Europeia.


