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Factos
Animalescos
Incomuns
1

A única ave que

consegue voar para
trás é o colibri.
2

Há sempre
um vadio
no bando a
mostrar que
consegue
voar para
trás.

A lula-gigante tem

os maiores olhos do
mundo.

De certeza
que nunca
estive neste
canto do
aquário!
É melhor
ir explorar
novos
territórios
do outro
lado!

3

A memória dos
peixes-vermelhos
dura três segundos.

4

As ratazanas conseguem
viver mais tempo sem
água do que os camelos.

4

5

Vende-se em Tóquio perucas para cães.

6

Os golfinhos dormem com um olho aberto.

7

Os crocodilos não conseguem pôr a língua de fora.
Calculo que devas odiar dias quentes,
com uma língua que não sai para fora.
Quase todo o gelado acaba por cair
no chão!

8

O sangue dos mamíferos é vermelho, o sangue

dos insetos é amarelo e o sangue das lagostas é azul.
9

Música alta e rápida faz com que as térmitas
mastiguem mais depressa.

10

A língua das

baleias-azuis
é mais pesada
do que um elefante.
11

Cada olho das avestruzes

é maior do que o seu próprio
cérebro.
5

Se tenho térmitas nos móveis… e elas gostam de música alta
e rápida… talvez seja melhor trocar a minha coleção de
HEAVY METAL por MÚSICA
CLÁSSICA lenta e sossegada,
antes que a casa venha
abaixo!

12

Os morcegos

saem sempre
das cavernas
pela esquerda.
13

Os gatos de

estimação nos
EUA matam cerca
de mil milhões
de aves selvagens
todos os anos.
14

Cenário à entrada de uma caverna
de morcegos em hora de ponta.

Os tigres têm pele às listas, não só pelo às listas.

O Tiago tinha
de ter cuidado
nos vestiários.
Ele tinha um
segredo. Era
diferente
de todos
os tigres
da escola.
Enquanto
eles
tinham
listas na pele…
ele tinha
manchas!

17

15	
O silvo da
baleia-azul
é o som mais
alto emitido
por um
animal.
16	
O coração
das girafas
pesa mais
de 11 kg,
tem 60 cm de
largura e
tem paredes
com 7,5 cm
de espessura.

Os camelos têm três pálpebras para lhes proteger
os olhos da areia trazida pelo vento.
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