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O Bengalinhas 
Data: 4 de Outubro de 2018 

Bengalas decoradas por 
Residentes do ASAS 

HOJE DIA DO ANIMAL 
Qual o animal que você vê primeiro nesta imagem? 

A resposta diz qual a sua personalidade 
 
Se o Coala foi o primeiro animal que você viu, há 
chances de você ter uma personalidade adorável e 
fofa como ele. Você é doce, gentil e gosta de se 
dar bem com os outros, independente de quem 
sejam. 
Se a Girafa—Você provavelmente acredita em 
uma vida simples e em pensamentos elevados. 
Você é o tipo de pessoa que sonha com alcançar 
as estrelas, mas mantém os pés firmes no chão. 
Foi o Elefante? - Sua personalidade é maior que a 
vida. O desejo por sucesso motiva-o, mas você 
ainda consegue seguir de uma forma gentil e calo-

rosa. 
Ou o Porco? - Você é alguém inteligente, astuto e adapta-se facilmente. Sua personalidade é afiada em 
termos de pensamentos e você pode mudar de acordo com as necessidades. 
Ah, foi o Pato! - Você é o tipo de pessoa que parece super calma e serena por fora, mas cujos pensa-
mentos estão sempre agitados por dentro, como um pato que permanece tranquilo fora da água, mas na-
da furiosamente dentro dela. 
Mas se foi o Gato—Você é do tipo guerreiro e sobrevivente. Como um gato, você é capaz de fazer prati-
camente tudo para seguir vivo, e tem um instinto matador que realmente o guia como um lutador. 
Foi a Coruja? - Você é uma pessoa inteligente, calma, mas poderosa. Você não age de forma imprudente 
e toma seu tempo para escolher suas batalhas. Mas, quando o faz, é veloz e implacável como uma coru-
ja. 
Ou foi o Urso? - Você é capaz de ser combinar poder e proteção. É alguém gentil e caloroso com quem 
ama, mas pode rasgar em pedaços quem ousar ameaçar a você ou sua família. 
            Net/ RM 



O dia 4 de outubro de 1957 foi um marco para história mundial.  
  

Nesta data, a União Soviética colocou o satélite Sputnik em 
órbita. Este foi o primeiro satélite artificial lançando ao espa-
ço e marcou a corrida espacial que era travada entre os sovi-
éticos e os americanos. 
  
Esse satélite ficou conhecido como Sputnik I. Apesar do pio-
neirismo dos russos, o Sputnik era bem simples. Sua finalida-
de era apenas transmitir um sinal de rádio que fazia um 
“beep” e podia ser escutado pelos aparelhos de radio ama-
dor em todo o mundo. 
 
Após vinte e dois dias de funcionamento, as baterias do 
transmissor acoplado no satélite esgotaram-se, mas o 

Sputnik conseguiu ficar na órbita terrestre por seis meses antes de cair. Apesar da simplicidade do pro-
jeto, o Sputnik auxiliou estudiosos de astronomia na identificação das camadas da alta atmosfera da Ter-
ra. 
 
Outro avanço importante que foi impulsionado pelo Sputnik foi no estudo dos meteoritos. O satélite sofreu 
um impacto com um meteorito e passou por uma despressurização interna. Assim, ficou evidente que 
havia variação de temperatura na órbita da Terra. Essas variações foram percebidas no sinal que o trans-
missor emitia. 
 
Após o sucesso do lançamento do satélite Sputnik e as crescentes investidas espaciais dos Estados Uni-
dos, a União Soviética continuou investindo em seu programa e lançou outros satélites nos anos seguin-
tes. 
 
Em novembro do ano de 1957, lançaram o Sputnik II. Este satélite ficou famoso por enviar ao espaço o 
primeiro ser vivo, a cadelinha Laika. Os dados da cachorra foram monitorizados e, depois de algum tem-
po, os sinais vitais foram perdidos. 
 
Existem várias versões para a morte de Laika. Naquela época, o governo soviético alegou falta de oxigê-
nio, mas uma versão mais recente indica que o animal tenha morrido com o aquecimento da cabine, logo 
após o lançamento. 
 
O projeto seguinte foi o Sputnik III, lançado em 1958. Este permaneceu em órbita por dois anos e tratava-
se de um laboratório com o objetivo de estudar o campo magnético terrestre e seu cinturão radioativo. 
 
Dois anos depois surgia o Sputnik IV, que era um projeto para que a União Soviética conseguisse levar o 
primeiro homem ao espaço antes dos Estados Unidos. Porém, uma falha ocorreu nos retrofoguetes e o 
Sputnik IV acabou fracassando. 
 
Enfim, surge o último satélite da série, o Sputnik V, lançado à órbita terrestre com as cachorras Strelka e 
Belka. Além dos caninos, foram enviados dois ratos, diversas plantas e quarenta camundongos (outra 
espécie de ratos mais pequenos e tímidos). Um dia depois, a nave espacial retorna para a Terra, mas 
este animais tiveram sorte melhor que a de Laika e voltaram vivos. 
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- O que achas das hipotecas? – diz a amiga para a 
outra. 
- Acho muito bem, que os hipopótamos tenham um 
lugar onde possam dançar! - respondeu a outra 
 

https://www.infoescola.com/historia/uniao-sovietica/
https://www.infoescola.com/historia/corrida-espacial/
https://www.infoescola.com/curiosidades/radioamadorismo/
https://www.infoescola.com/geografia/atmosfera/

