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Horizontais:

1. Museu Nacional 
(sigla).

3. D. (...) VI, fundador 
do Museu Nacional, 
em 1818, á 200 anos, 
numa iniciativa para 
estimular o 
conhecimento 
científico no Brasil 
(com til).

6. Composto por mais 
de 20 milhões de 
peças/itens, ardeu 
quase na sua totalidade 
no fogo que consumiu 
o antigo Palácio de 
São Cristóvão onde 
estava instalado o 
Museu Nacional.

9. A tua pessoa.

10. Espaço de 12 
meses.

11. Fruto da nogueira.

12. Único.

13. Cultura (...)-
Guarani, habitava o 
litoral do território 
brasileiro aquando da 
chegada dos 
portugueses no séc. 
XVI (o espólio ardeu 
no incêndio).

14. Pessoa que tem 
grande admiração por 
alguém ou algo (com 
til).

15. Observei.

16. Trono do Reino do 
(...), do século 
XVIII/XIX e 
ofereceido a D. João 
VI pelo rei 
Adandozan, ardeu no 
incêndio (com acento).

19. Conjunto de 
indivíduos 
encarregados de 
avaliar o mérito de 
alguém ou algo (com 
acento).

20. Costume.

Verticais:

1. Calamidade.

2. Sigla de 
Nomenclatura 
Combinada.

3. Abreviatura de 
júnior.

4. Pode conter um 
embrião de 
pterossauro 
(pesquisadores 
brasileiros e chineses 
encontraram mais de 

300, na região de 
Hami, noroeste da 
China, que foram 
apresentados no 
Museu Nacional).

5. Sufixo nominal que 
tem sentido 
aumentativo (com til).

7. Elemento de 
formação de palavras 
que exprime a ideia de 
povo.

8. Como era 
denominado o mais 
antigo fóssil humano 
já encontrado nas 
Américas, datado de 
cerca de 11 500 a 13 
000 anos antes do 
presente.

9. Lista de discos, 
livros, etc., mais 
vendidos.

10. De tamanho 
reduzido (feminino, 
com til).

11. Despido.

12. Sigla de 
Universidade Federal 
do Rio de Janeiro (o 
Museu Natural está 
vinculado a esta 
instituição).

13. Irmão do pai ou da 
mãe.

15. Continua.

16. Doutor (abrev.).

17. Filho de burro e 
égua ou de cavalo e 
burra.

18. Tens a natureza de 
(com acento).


