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Nível 1 

 

O nível trata diretamente da pandemia (título do nível) do coronavírus, originária da China              
(nome do arquivo da imagem). 

O conteúdo da imagem em si exibe um álbum da cantora Corona, reforçando a indicação ao                
coronavírus.  

Ele é popularmente conhecido como covid-19.  

Seguindo o formato, a resposta é: covid19. 
 

  

1 



 

 

Neuron Riddle Desafios Na Internet Ltda. 
CNPJ: 29.189.581/0001-33 
Todos os direitos reservados. 

 

Nível 2 

 

Este nível trata da marca de cerveja Corona (conteúdo da imagem) Extra (nome do arquivo               
da imagem).  

O título do nível indica que algo se relaciona a uma cerveja, pela expressão “tome uma                
gelada”. A palavra “Arriba” faz alusão ao México, local de distribuição original da bebida. 

O grupo inicialmente responsável pela distribuição da bebida foi o Grupo Modelo (fonte:             
https://es.wikipedia.org/wiki/Corona_Extra) 

Portanto, a resposta para este nível é: modelo 
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Nível 3 

 

 

O áudio do nível é um rap que se tornou famoso na web, devido ao meme (título do nível)                   
da rapper CardiB, ao falar sobre o coronavirus (nome do arquivo da imagem).  

O áudio foi retirado do vídeo do youtube com link a seguir: 

https://www.youtube.com/watch?v=GliJgIoYj-M 

Dessa maneira, a resposta para esse nível é: cardib 
  

3 

https://www.youtube.com/watch?v=GliJgIoYj-M


 

 

Neuron Riddle Desafios Na Internet Ltda. 
CNPJ: 29.189.581/0001-33 
Todos os direitos reservados. 

 

Nível 4 

 

Este nível faz referência ao ambiente cinematográfico (indicado pela imagem).  

Pesquisando pelos personagens em questão, pode-se fazer uma correspondência entre          
personagem e ator/atriz: 

● Pepper Potts → Gwyneth Paltrol (https://www.imdb.com/name/nm0000569/) 

● Jason Bourne → Matt Damon (https://www.imdb.com/name/nm0000354/) 

● Yon-Rogg → Jude Law (https://www.imdb.com/name/nm0000179/) 

● Morpheus → Laurence Fishburne (https://www.imdb.com/name/nm0000401/) 

● Rose Dewitt Bukater → Kate Winslet (https://www.imdb.com/name/nm0000701/) 

 

Todos esses atores e atrizes fizeram parte do elenco do filme “Contagion”            
(https://www.imdb.com/title/tt1598778/), de 2011 (título do nível), que retrata o cenário de           
uma pandemia que assolou a Terra. 

Portanto, a resposta desse nível é: contagion 
  

4 

https://www.imdb.com/name/nm0000569/
https://www.imdb.com/name/nm0000354/?ref_=tt_cl_t1
https://www.imdb.com/name/nm0000179/
https://www.imdb.com/name/nm0000401/
https://www.imdb.com/name/nm0000701/
https://www.imdb.com/title/tt1598778/


 

 

Neuron Riddle Desafios Na Internet Ltda. 
CNPJ: 29.189.581/0001-33 
Todos os direitos reservados. 

 

Nível 5 

 

O título do nível aponta para 3 CEPs diferentes: 

● 36015-430: rua Osvaldo Cruz, em Juiz de Fora; 

● 22250-060: avenida Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro; 

● 87020-200: rua Oswaldo Cruz, em Maringá. 

A imagem do nível exibe o vírus da varíola. 

Utilizando o conteúdo do texto de apoio, houve em 1904 (nome do arquivo da imagem) uma                
revolta no Brasil, conhecida como revolta da vacina. Seu pretexto imediato foi uma lei que               
determinava a obrigatoriedade da vacinação contra a varíola, mas também é associada a             
causas mais profundas, como as reformas urbanas que estavam sendo realizadas pelo            
prefeito Pereira Passos e as campanhas de saneamento lideradas pelo médico Oswaldo            
Cruz.  

O estopim da revolta foi a publicação de um projeto de regulamentação da aplicação da               
vacina obrigatória no jornal A Notícia, em 9 de janeiro de 1904.  

(https://pt.wikipedia.org/wiki/Revolta_da_Vacina) 

 

Portanto, a resposta desse nível é: a_noticia  
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Nível 6 

 

O título do nível faz referência à situação típica de uma pessoa gripada. A imagem mostra a                 
bandeira da espanha e, aliado ao nome do arquivo (gentílicofeminino), infere-se o gentílico             
“espanhola”. Assim, o nível é relacionado à gripe espanhola. 

Esta pandemia levou ao falecimento do presidente brasileiro Rodrigues Alves          
(https://www.jornalopcao.com.br/colunas-e-blogs/imprensa/o-presidente-da-republica-que-m
orreu-de-gripe-espanhola-e-foi-o-primeiro-a-ser-eleito-duas-vezes-244140/).  

Ele nasceu na cidade de Guaratinguetá (https://pt.wikipedia.org/wiki/Rodrigues_Alves) 

 

Portanto, a resposta desse nível é: guaratingueta  
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Nível 7 

 

A pessoa apresentada na imagem é Alfred Wegener, que propôs a teoria da deriva              
continental, sendo, na época, ridicularizado (nome do arquivo da imagem) pela teoria.            
(https://pt.wikipedia.org/wiki/Alfred_Wegener) 

Essa teoria dizia que há cerca de 325 milhões de anos toda a terra deste planeta estava                 
unida num "supercontinente", a que chamaram Pangeia. Mas, à medida que as placas se              
deslocaram, a terra deste supercontinente começou lentamente a separar-se, formando          
dois megacontinentes: Gondwana e Laurásia. 

(https://pt.wikipedia.org/wiki/Deriva_continental) 

 

Portanto, a resposta desse nível é: gondwana_laurasia 
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Nível 8 

 

A imagem do nível é uma referência ao Big Brother, um personagem fictício no romance               
“1984”, de George Orwell. (https://pt.wikipedia.org/wiki/Grande_Irm%C3%A3o) 

O nome do arquivo da imagem indica “Brasil”. Juntando os dois pensamentos, infere-se “Big              
Brother Brasil”, um reality show de sucesso nacional. 

Nesse ano de 2020, o “paredão” entre os participantes Felipe Prior, Manu Gavassi e Mari               
Gonzaléz (referência ao título) bateu o recorde mundial de votos na história de reality              
shows, totalizando 1.532.944.337 votos. 

(https://www.guinnessworldrecords.com.br/news/2020/4/big-brother-brasil-faz-historia-e-bate
-recorde-mundial/) 

 

Portanto, a resposta para esse nível é: 1532944337 
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Nível 9 

 

 

(https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/terra-da-gente/noticia/2020/04/15/harpia-e-registra
da-no-parana-pela-primeira-vez-na-historia.ghtml) 

O texto de apoio do nível aponta para uma data que entrou para a história para ornitólogos                 
e pesquisadores de um estado brasileiro. A imagem aponta para o animal ameaçado de              
extinção, como o nome do arquivo diz, reforçado pela continuação do texto de apoio que               
nos mostra que devido à intensa fragmentação e erradicação das florestas brasileiras nas             
últimas décadas, essa ave desapareceu de várias regiões. 

O título “Floresta Ombrófila Mista” indica as possíveis regiões onde o mais imponente             
exemplar da avifauna do estado perguntado pelo nível foi fotografado, “Encontrada no Brasil             
nos estados de Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul e de forma esparsa nos estados de                 
São Paulo e Minas Gerais, faz parte do bioma mata atlântica, e é caracterizada pela presença                
da Araucaria angustifolia que nela imprime um aspecto próprio e único.“ (Fonte:            
https://pt.wikipedia.org/wiki/Floresta_ombr%C3%B3fila_mista).  

A imagem representa a ave em questão, a harpia, além de indicar o estado onde a ave foi                  
avistada, pois a imagem é uma parte do brasão do estado do Paraná.  

Portanto, segundo a reportagem do dia 15 de abril de 2020 do portal de notícias G1                
(https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/terra-da-gente/noticia/2020/04/15/harpia-e-registra
da-no-parana-pela-primeira-vez-na-historia.ghtml), a ave em questão se trata da harpia,         
cujo nome científico - nome binomial - Harpia harpyja indica o gênero do animal “harpia”               
(https://pt.wikipedia.org/wiki/Harpia_harpyja), que foi fotografada no estado do Paraná. 

Adequando a resposta ao formato indicado estado_gênero, temos a resposta do nível:            
parana_harpia.   
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Nível 10 

 

A imagem do nível refere-se ao império (nome do arquivo da mídia) Azteca.  

Durante o período desse império, diversos surtos (título do nível) acarretaram em milhões             
de mortes.  

Essa epidemia ficou conhecida como “cocoliztli”. 

(https://www.bbc.com/portuguese/internacional-42717704) 

Portanto, a resposta desse nível é: cocoliztli  
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Nível 11 

 

A imagem do nível, se juntada com o nome do seu arquivo (“assis”), faz uma referência                
direta ao escritor “Machado de Assis”. O título possui a palavra “Dom”, indicando uma das               
suas obras mais famosas: Dom Casmurro.  

Esta obra está disponível online na íntegra em diversos portais, como o Domínio Público. 

(http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/ua000194.pdf) 

No texto de apoio, temos a frase “E bem, e o resto?”, que é o título do último capítulo do                    
livro (CXLVIII). A segunda frase do texto de apoio é o começo do título (“antes do fim”),                 
indicam para os dizeres finais do livro, que são: “ A terra lhes seja leve! Vamos à "História                  
dos Subúrbios.” 

 

Portanto, a resposta para esse nível é: suburbios 
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Nível 12 

 

 

O áudio do nível refere-se à música “Pensa em mim”, do artista (nome do arquivo de áudio)                 
Darwin (https://www.youtube.com/watch?v=H06W-eth_PY). 

Darwin é comumente relacionado à Charles Darwin, pai da teoria (título do nível) da              
evolução. 

Baseado no texto de apoio, existe a comunidade Bajau, na Malásia, que levam o mergulho               
livre ao extremo, permanecendo submersos por até 13 minutos a profundidades de cerca de              
60 metros. Um estudo publicado no periódico Cell revela os primeiros indícios de que uma               
mutação de DNA que aumentou o baço fornece aos bajaus uma vantagem genética para              
viver nas profundezas, ou seja, um processo evolutivo. O gene que lhes confere tal              
adaptação é o PDE10A. 

(https://www.nationalgeographicbrasil.com/cultura/2018/04/bajaus-primeiros-humanos-genet
ica-dna-mergulho-pesca) 

Portanto, a resposta para esse nível é: PDE10A  
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Nível 13 

 

A imagem do nível refere-se a São João Batista. O título do nível indica um cemitério que,                 
aliado com o nome do arquivo da imagem (“rj”), levam a um cemitério do Rio de Janeiro de                  
nome São João Batista. 

Esse cemitério é facilmente encontrado no Google Maps (o mapa eletrônico), na qual é              
apontado a sua entrada.  
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O “ver a rua” remete à ferramenta street view, que permite uma visualização interna do               
cemitério. Ao entrar no cemitério pelo street view, devemos, então, seguir à esquerda. 

Nota-se que há árvores pintadas de branco: 

 

Então, referenciando-se nas árvores da direita, a quinta árvore pintada de branco da direita              
está aqui: 
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Exatamente à sua frente, na esquerda, temos o seguinte jazigo: 

 

 

Portanto, a resposta desse nível é: jones  
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Nível 14 

 

A imagem exibe, à esquerda, uma foto do príncipe Charles. 

(https://pt.wikipedia.org/wiki/Carlos,_Pr%C3%ADncipe_de_Gales) 

Ao centro, temos uma estátua do imperador Gaius Iulius Caesar Octavianus Augustus,            
sucessor de Júlio César. (https://pt.wikipedia.org/wiki/Augusto) 

À direita, temos um endereço. Numa busca rápida no Google, o endereço remete à              
Milverton Agricultural Society: 

 

Considerando o nome do arquivo da imagem temos: primeironome_quintonome_sociedade. 

Fazendo uma relação direta com a imagem: 

● Charles Philip Arthur George → primeiro nome → Charles 

● Gaius Iulius Caesar Octavianus Augustus →  quinto nome → Augustus 

● 17 pierson st, milverton, ON N0K 1M0, Canada, sociedade → Milverton 

Assim, as 3 partes formam “Charles Augustus Milverton”, que é um dos antagonistas dos              
livros de Sherlock Holmes (alusão ao título do nível). 
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Este personagem aparece no conto “The Adventure of Charles Augustus Milverton”. 

(https://pt.qwe.wiki/wiki/The_Adventure_of_Charles_Augustus_Milverton) 

No conto, Sherlock precisa se disfarçar como um encanador para conhecer mais sobre o              
dia-a-dia do vilão e, finalmente, tentar derrotá-lo. 

Portanto, a resposta para esse nível é: encanador  
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Nível 15 

 

A imagem do nível remete à plataforma de vídeos do Youtube. O título do nível indica a                 
identificação do vídeo a ser visto, considerando o formato da URL. Assim, deve-se acessar              
o vídeo no seguinte link: https://www.youtube.com/watch?v=AvtWDIZtrAE 

Esse vídeo é uma reprodução na íntegra do aclamado filme Metrópolis, de Fritz Lang.              
Considerando o nome do arquivo da imagem, deve-se assistir o vídeo após 1 hora de               
duração. Exatamente em 1:08:50, o filme mostra os sete pecados capitais personificados,            
sendo que um deles parece tocar na foice da morte, conforme a imagem a seguir: 

 

 

Portanto, a resposta desse nível é: eitelkeit  

18 

https://www.youtube.com/watch?v=AvtWDIZtrAE


 

 

Neuron Riddle Desafios Na Internet Ltda. 
CNPJ: 29.189.581/0001-33 
Todos os direitos reservados. 

 

Nível 16 

 

A imagem do nível apresenta o ator e comediante Chris Rock. Há uma série chamada               
Everybody (referência ao título) Hates Chris, que relata a infância e adolescência do ator.  

O nome do arquivo da imagem (t4e12) direcionada para a temporada 4, episódio 12. Neste               
episódio, Chris se junta ao time de wrestling do colégio, no qual recebe o apelido de “Peste                 
Negra”, sendo até questionado pelo seu pai se esse não era um apelido racista.              
(https://www.imdb.com/title/tt1266824/) 

Esse apelido remete ao período da peste bubônica que assolou a Europa na idade média.               
O texto de apoio está no idioma holandês, significando “chame um médico”. Isso indica              
que a resposta é relacionada diretamente ao médico. 

O médico da peste é uma figura clássica da cultura devido a sua máscara e, considerando o                 
idioma holandês, ele era conhecido como “pestmeester”. 

(https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dico_da_peste) 

Portanto, a resposta para esse nível é: pestmeester 
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Nível 17 

 

A imagem do nível está no alfabeto Braille, utilizado por deficientes visuais, significando             
“saramago”. Conjuntamente com o nome do arquivo (“jose”), tem-se “José Saramago”,           
escritor português.  

Uma de suas obras mais famosas é “ensaio sobre a cegueira”, que retrata um mundo onde                
as pessoas vão perdendo a visão. 

No livro, o paciente zero é um homem que tem um ataque de cegueira enquanto está                
sentado no seu carro, no semáforo. (https://pt.wikipedia.org/wiki/Ensaio_sobre_a_Cegueira) 

Portanto, a resposta desse nível é: carro 
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Nível 18 

 

 

NÍVEL CANCELADO 

 

Linha de raciocínio original: 
A imagem retrata Lorde Byron.  

Sua única filha (remete ao título) legítima (remete ao nome do arquivo) foi Ada Lovelace,               
reconhecida como a primeira programadora da história (texto de apoio).  

Seu nome completo é Augusta Ada Byron King. 

(https://pt.wikipedia.org/wiki/Ada_Lovelace) 

Portanto, a resposta desse nível é: king 
 
Razões do cancelamento do nível: 
No texto de apoio, pede-se o último sobrenome de “nascimento”, quando, na verdade,             
deveria ser de “casamento”. O sobrenome “king” não era de nascimento de Ada, se tornou               
apenas após seu casamento. 
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Nível 19 

 

A imagem retrata uma máscara.  

A primeira frase do texto de apoio é uma frase clássica do personagem “O Máskara”,               
famoso pelo desenho animado e também pelo filme estrelado por Jim Carrey.  

A cidade principal, tanto do desenho quanto do filme, é Edge (referência do nome do               
arquivo) City.  

O título do nível se refere ao ano de 1994, que é o ano de lançamento do filme.  

Nele, Stanley (personagem de Jim Carrey) consulta um psiquiatra que publicou           
recentemente um livro sobre máscaras e descobre que o objeto possivelmente é uma             
criação de Loki, o deus nórdico das trevas e do mal.  

(https://pt.wikipedia.org/wiki/The_Mask_(filme)) 

Portanto, a resposta do nível é: loki 
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Nível 20 

 

A imagem do nível é uma representação do clássico “gato de Schrodinger”, representativo             
da teoria quântica.  

O título do nível apresenta o significado de Bit, a menor unidade de representação digital               
existente.  

Combinando as duas informações, tem-se a aplicação de teoria quântica na Computação,            
na qual inclui-se as definições e estudos de qubits.  

As empresas de tecnologia buscam a “supremacia quântica”, na qual problemas até então             
com tempo de solução muito longínquos poderiam ser, em teoria, resolvidos em poucos             
minutos.  

Recentemente, a empresa Google afirmou ter atingido a tal supremacia, por meio do             
supercomputador Sycamore. (https://www.bbc.com/portuguese/geral-50167457) 

Portanto, a resposta para esse nível é: sycamore  
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Nível 21 

 

A imagem exibe uma fotografia do Stonehenge, mundialmente conhecido.  

O Brasil possui também o que é considerado o “stonehenge brasileiro” (título do nível). 

Ele é conhecido como o “círculo de Calçoene”, abrigado no Parque Arqueológico do             
Solstício, localizado no interior do município de Calçoene, no litoral norte do estado             
brasileiro do Amapá - que significa lugar da chuva (nome do arquivo da imagem) - . Ele é                  
um sítio arqueológico de arte rupestre de interesse histórico e turístico conhecido por             
abrigar o Observatório Astronômico de Calçoene. 

(https://pt.wikipedia.org/wiki/Parque_Arqueol%C3%B3gico_do_Solst%C3%ADcio) 

 

Portanto, a resposta do nível é: calcoene  
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Nível 22 

 

 

O vídeo apresenta um fragmento do “Evolution of Dance” (alusão ao nome do arquivo), um               
dos primeiros virais (título do nível) mundiais da história da Internet. O vídeo completo está               
disponível no Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=dMH0bHeiRNg 

Nesse vídeo, o dançarino faz sua performance ao longo de várias músicas. Uma dessas              
músicas é  “Lose Yourself”, do artista Eminem (aos 5:28).  

Após essa música, a próxima é “Hey Ya!”, do grupo Outkast. Nessa música, um trecho diz:                
“Shake it like a polaroid picture” (5:33 aos 5:40).  

Portanto, a resposta desse nível é: polaroid_picture  
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Nível 23 

 

O título do nível conjuntamente com o nome do arquivo da imagem (correspondencia             
eletronica) indicam o serviço de e-mail. 

O conteúdo da imagem exibe a frase “I love you”. 

Em 2000, o vírus ILOVEYOU, também conhecido como LOVE LETTER, afetou mais de 50              
milhões de computadores Windows. Seu nome oficial é "LOVE-LETTER-FOR-YOU.txt.vbs"         
(sendo essa última extensão .vbs escondida por padrão pelo Windows).  

(https://pt.wikipedia.org/wiki/ILOVEYOU) 

 

Portanto, a resposta do nível é: vbs  
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Nível 24 

 

A imagem do nível exibe a logo da empresa Rockstar Games e a cidade de Toronto,                
remetendo a Rockstar Games Toronto ULC, que é uma equipe de desenvolvimento de             
jogos interno para a empresaRockstar Games.  

No período de 1988 à 1995 (nome do arquivo da imagem), ela era conhecida como               
“Imagexcel”. Essa empresa desenvolveu o jogo Quarantine (remete ao título do nível).            
(https://en.wikipedia.org/wiki/Quarantine_(video_game)) 

Na abertura do jogo, há os dizeres de que Kemo City, a cidade onde se passa o jogo, era                   
considerada a jóia do oeste. (https://www.youtube.com/watch?v=a4rK5iqJke8&t=49s) 

 

Portanto, a resposta do nível é: kemo_city  
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Nível 25 

 

O vídeo “elementos” mostra 4 elementos: um arco, uma espada, uma gaita de fole e uma                
condecoração ao som de uma gaita de fole.  

A frase “qualquer oficial que vá entrar em combate sem a sua espada está              
inapropriadamente trajado” foi proferida por “John Malcolm Thorpe Fleming Churchill”, um           
militar britânico condecorado com a “Ordem de Serviços Distintos” - condecoração do            
vídeo - por seus serviços durante a Segunda Guerra Mundial, onde ganhou o apelido de               
“Mad Jack” - indicado pelo título do nível -, por levar uma espada, uma gaita de fole - que                   
tocava a caminho das batalhas - e um “arco e flecha” - sendo o único soldado da história da                   
2ª Guerra a matar um inimigo com uma flecha. 

Portanto, utilizando o formato indicado temos que a resposta do nível é            
“john_malcom_thorpe_fleming_churchill”.  
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Nível 26 

 

A imagem “labirinto” indica o famoso labirinto da catedral francesa - título do nível -               
Notre-Dame de Chartres. A catedral contém uma rica simbologia, o que inclui o labirinto              
feito com pedras, no século XII, na nave principal.  

Na página da Wiki “Labyrinth von Chartres” (em alemão) encontramos a seguinte            
informação: “Die Anzahl der Steinplatten, die den Weg bilden, wird nach offizieller Darstellung             
der örtlichen Bauhütte mit 273 angegeben.” que é traduzida como: “O número de lajes de               
pedra que compõem o caminho é 273, de acordo com a representação oficial da cabana de                
construção local.” (https://de.wikipedia.org/wiki/Labyrinth_von_Chartres). 
 
Outras fontes técnicas, históricas e bibliográficas corroboram com este mesmo valor: 

https://books.google.com.br/books?id=xP4BBAAAQBAJ&pg=PT161&lpg=PT161&dq=chartr
es+number+stones+labyrinth+273&source=bl&ots=oEYJgkg_zS&sig=ACfU3U0heWOK6Pvp
ZfEzYy2F0wvvcvMkfg&hl=pt-BR&sa=X&ved=2ahUKEwjRg4fX6MDpAhV6H7kGHeD5DjMQ6
AEwCXoECAsQAQ#v=onepage&q=chartres%20number%20stones%20labyrinth%20273&f=
false - "There are 273 white slabs." 
 
 
https://books.google.com.br/books?id=qgvcAwAAQBAJ&pg=PA221&lpg=PA221&dq=chartre
s+pierres+de+labyrinthe+273&source=bl&ots=8eIP3zC7JC&sig=ACfU3U1hymoMGBZj2fk_q
3HTKIzbo3QHPA&hl=pt-BR&sa=X&ved=2ahUKEwjqscyR68DpAhWEH7kGHawSAWMQ6A
EwDnoECAoQAQ#v=onepage&q=chartres%20pierres%20de%20labyrinthe%20273&f=false 
- "il est constitué de 273 pierres blanches" 
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http://www.aikido-riedisheim.com/contents/fr/basket.html - "Le parcours du labyrinthe se       
compose de 273 dalles de pierre" 
 
https://www.jornalevolucao.com.br/textos/15912/0/o-misterio-decifrado-do-labirinto-das-cate
drais-verdadeiros-simbolismos-e-ensinamentos - "o percurso do Labirinto ou ‘Caminho de         
Jerusalém’ está composto com 273 pedras." 
 

  

Portanto, a resposta correta é: “273”.  
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Nível 27 

 

Os elementos do nível estão no idioma italiano. 

O título do nível é traduzido como “corrupção”. 

O nome do arquivo da imagem é traduzido como “correspondente brasileiro”. A imagem             
exibe um lava jato. Combinando as dicas, deve-se considerar que tal correspondente é a              
operação Lava Jato. 

A operação Lava Jato é tratada por muitos especialistas jurídicos como tendo diversas             
semelhanças com a Operação Mãos Limpas, realizada na Itália. 

(http://www.justificando.com/2019/04/04/lava-jato-e-maos-limpas-semelhancas-que-assusta
m/) 

O texto de apoio pode ser traduzido como “A investigação levou ao final desse período,               
geralmente expresso por uma expressão jornalística, que é a resposta que você está             
procurando.”  

A Operação Mãos Limpas levou ao fim da chamada Primeira República Italiana,            
popularmente conhecida como Prima Repubblica (https://it.wikipedia.org/wiki/Mani_pulite) 

 

Portanto, a resposta desse nível é: prima_repubblica  
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Nível 28 

 

A imagem do nível retrata a cantora Elba Ramalho. Combinando com o nome do arquivo da                
imagem (“perua”), temos o modelo automobilístico Fiat Elba, uma perua muito popular nos             
anos 90.  

Um carro desse modelo em questão foi um dos pilares do processo de impeachment              
(remete ao título do nível) do então presidente Collor, conhecido como o “Caçador de              
Marajás”.  

O carro foi comprovadamente comprado por PC Farias e adquirido pela primeira dama             
Rosane Collor.  

(https://autovideos.com.br/impeachment-relembre-simples-carro-responsavel-pela-queda-fer
nando-collor/) 

A primeira dama nasceu na cidade de Canapi, em Alagoas. 

 (https://pt.wikipedia.org/wiki/Rosane_Malta) 

 

Portanto, a resposta desse nível é: canapi 
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Nível 29 

 

A imagem apresenta 4 elementos: vermelho, fogo (quente), chili e pimentas, indicando a             
banda Red Hot Chili Peppers, que produziu uma música chamada “By the Way” no álbum               
de mesmo nome - título do nível.  

Na letra da música “Can’t Stop”, contida no álbum indicado pelo nível, encontramos o              
seguinte trecho: “Come from space to teach you of the pleiades” traduzido como “Venho do               
espaço pra te ensinar sobre as plêiades”, indicado pelo texto de apoio do nível. 

Dessa forma, a imagem retrata um grupo de estrelas conhecidas como “plêiades” (Messier             
45 - também chamadas de aglomerado estelar M45 - apontado pelo nome da imagem), que               
são um grupo de estrelas da constelação de touro.  

(https://pt.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%AAiades). 

Dessa forma, adaptando o formato da resposta (grupo_constelação), encontraremos a          
resposta do nível: “pleiades_touro”.  
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Nível 30 

 

A imagem do nível é um retrato de Dante Alighieri.  

O nome do arquivo da imagem (5-10-1-4-2-8-3-7-6-9) indica um reposicionamento das           
letras do título do nível, sendo então o anagrama para CERCATROVA.  

Esses elementos levam para o livro “Inferno”, de Dan Brown, que trata da busca frenética               
de Robert Langdon utilizando mensagens ocultas nas obras de Dante, procurando deter um             
agente infeccioso criado para conter o problema da superpopulação.  

(https://epoca.globo.com/vida/noticia/2016/10/o-efeito-dan-brown.html) 

 

Portanto, a resposta desse nível é: superpopulacao 
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Nível 31 

 

 

O nome do arquivo da imagem diz: “junte”. Juntando os 2 triângulos da imagem, se formará                
a estrela de Davi, ou estrela de 6 pontas, símbolo da cultura judaica. 

(https://www.significados.com.br/estrela-de-davi/) 

O título do nível remete a passagem bíblica em Levítico, cap. 19, versículo 27, que diz: “Não                 
cortareis o cabelo, arredondando os cantos da vossa cabeça, nem danificareis as extremidades                         
da tua barba”.  

Essa passagem é levada rigorosamente por alguma vertentes do judaísmo, como os judeus                         
ultraortodoxos. Esses apêndices do cabelo que não são cortados, são conhecidos, na língua                         
portuguesa, como peiot.  (https://pt.wikipedia.org/wiki/Peiot) 

 

Portanto, a resposta desse nível é: peiot  
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Nível 32 

 

Esse nível, que tem o formato de uma charada, trata diretamente do vírus ebola, que tem                
principal foco infeccioso na África.  

Quatro dos cinco ebolavírus conhecidos causam febre, hemorragia grave e são, muitas            
vezes, fatais em seres humanos e outros mamíferos. 

O nome Ebolavirus é derivado do rio Ebola, no Zaire (atual República Democrática do              
Congo), onde o vírus Ebola foi descoberto pela primeira vez e o sufixo taxonômico -virus               
(denotando um gênero viral) foi adicionado. (https://pt.wikipedia.org/wiki/Ebolavirus) 

O Rio Ebola tem aproximadamente 250km de extensão, e é também conhecido pelos             
indígenas com o nome de Legbala.  

O nome Ebola é uma variação francesa de Legbala, que é o nome do rio no dialeto                 
Ngbandi, significando água branca. 

 (https://en.wikipedia.org/wiki/Ebola_River) 

 

Portanto, a resposta desse nível é: ngbandi  
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Nível 33 

 

A imagem do nível retrata a capa do disco “The Dark Side of the Moon”, da banda Pink                  
Floyd.  

O nome do arquivo da imagem indica o lado contrário ao “dark side”, ou seja, o lado visível                  
da lua. 

O título do nível remete ao filósofo Aristóteles (384 a.C. e 322 a.C.), que serviu de                
inspiração para uma cratera lunar de mesmo nome. 

(https://pt.wikipedia.org/wiki/Arist%C3%B3teles) 

Ela está ao sul do Mare Frigoris, um mar lunar (sem água). 

(https://pt.wikipedia.org/wiki/Arist%C3%B3teles_(cratera)) 

 

Portanto, a resposta para esse nível é: mare_frigoris  
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Nível 34 

 

A imagem do nível exibe diferentes pinturas retratando mães. Com isso, o título do nível               
indica uma pintura de mãe relacionada ao número 1.  

Utilizando o nome do arquivo da imagem (cinzaepreto), pode-se encontrar o quadro “Arranjo             
em Cinza e Preto Número 1”, do artista James Whistler. Essa pintura é também conhecida               
como “A mãe de Whistler”. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Arranjo_em_Cinza_e_Preto_n%C2%BA1 

Essa pintura é muito conhecida nos estados unidos, sendo utilizada em várias vertentes             
culturais. Ao se analisar o final do título do nível “merece selo”, há um trocadilho com a                 
palavra “sê-lo” e “selo”, remetendo a selos postais. Um selo muito conhecido nos Estados              
Unidos retrata justamente a pintura, na qual há os dizeres “In memory and in honor of the                 
mothers of america”. 

 
(https://en.wikipedia.org/wiki/Whistler%27s_Mother#/media/File:Whistler's_Mother_1934_Iss
ue-3c.jpg) 

 

Portanto, a resposta para esse nível é: the_mothers_of_america  
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Nível 35 

 

O vídeo do nível retrata a drag queen Alaska, que participou do reality show RuPaul’s Drag                
Race (nome do arquivo).  

Alaska também é um estado americano. Olhando sua bandeira (título do nível), ela retrata,              
segundo a wikipedia-PT, o asterismo do Grande Carro, que simboliza um urso, um animal              
indígena do Alasca. (https://pt.wikipedia.org/wiki/Bandeira_do_Alasca) O asterismo do       
Grande Carro é também chamado de Caçarola ou Carro de David.  

(https://pt.wikipedia.org/wiki/Grande_Carro)  

Um outro David, o piloto David Coulthard, pilotou uma Mclaren branca e preta na Fórmula 1,                
no período de 1997 a 2004. Eis as pontuações por ele obtida:            
(https://pt.wikipedia.org/wiki/David_Coulthard) 

● 1997: 36 
● 1998: 56 
● 1999: 48 
● 2000: 73 
● 2001: 65 
● 2002: 41 
● 2003: 51 
● 2004: 24 

Realizando a soma, temos a pontuação total de 394. 

Portanto, a resposta desse nível é: 394  
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Nível 36 

 

A imagem do nível exibe o cartaz informativo de que o Brasil estava entrando na Segunda                
Guerra Mundial, sendo a sua principal razão (nome do arquivo) o ataque a navios              
mercantes por parte de submarinos italianos e alemães. 

O título do nível indica alguns desses navios, e o submarino responsável pelo ataque, no               
formato: 

[número de ordem do navio atacado] / 35 (total de navios atacados) : [modelo do submarino] 

Seguindo esse formato, ??? indica o modelo do submarino responsável por atacar o 33º              
navio mercante brasileiro, de um total de 35 afundados. Pela lista disponibilizada na             
Wikipedia (https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_navios_brasileiros_atacados_na_Segunda_Guerra_Mundial),  
o 33º navio atacado foi o Itapagé, e quem o atacou foi o submarino U-161. 

Também de acordo com a Wikipedia (https://pt.wikipedia.org/wiki/U-161), esse navio         
possuia: 

● 7676 cm de comprimento 
● 940 cm de altura 
● 4400 HP de propulsão na superfície 
● 53 tripulantes. 

Assim, a multiplicação desses valores resulta no valor de 1682640608000. 

Portanto, a resposta desse nível é: 1682640608000  
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Nível 37 

 

A imagem do nível representa uma construção denominada Pagode (alusão ao nome do             
arquivo).  

Pagode também é um ritmo musical, muito popular no Brasil. 

No entanto, o grupo Y-No (pode ser traduzido literalmente como “por quê - não”), é um                
grupo de pagode do Japão (alusão ao título do nível).  

Na sua música mais famosa, Querido Meu amor, a letra diz “eu sou galinha”.              
(https://www.letras.mus.br/grupo-no/1622456/) 

 

Portanto, a resposta do nível é: galinha  
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Nível 38 

 

Esse nível apresenta seu conteúdo com as letras invertidas. Assim, temos: 

● Título: shtar 

● nome do arquivo da imagem: escreva 

● texto de apoio: é também descrito como uma forma de ??????, o mais alto grau de                
punição naquele meio 

● formato de resposta: todas as letras em minusculo, sem acentos especiais 

A imagem indica o vírus do espelho, ou seja, invertido. Escrevendo (nome do arquivo),              
temos: siruv. 

Combinando Siruv e Shtar (titulo), pode-se encontrar a Shtar Siruv, da cultura ortodoxa,             
sendo uma forma de desprezo da ordem judicial emitida por um beth din (tribunal rabínico)               
em um esforço para obrigar a ação de um indivíduo.  

Essa siruv é descrita como uma forma de cherém, a mais alta censura eclesiástica da               
cultura judaica ortodoxa. (https://en.wikipedia.org/wiki/Siruv) 

 

Deve-se levar em consideração o formato que o nível foi feito, ou seja, invertido. 

Portanto, a resposta do nível é: merehc  
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Nivel 39 

 

O áudio do nível é o início do hino da Romênia, um país cujas bandeira é azul, amarela e                   
vermelha (nome do arquivo da imagem).  

Nesse país, na Peștera cu Oase ("A Caverna com Ossos"), foram descobertos os restos              
humanos datados como sendo de cerca de 40 mil anos atrás, sendo os mais antigos               
registros conhecidos do Homo sapiens na Europa.  

(https://pt.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%AAnia) 

Os restos mortais dessa descoberta são denominados como Oase 1, Oase 2 e Oase 3.               
(https://pt.wikipedia.org/wiki/Pe%C8%99tera_cu_Oase) 

Portanto, a resposta desse nível é: oase  
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Nível 40 

 

O nível trata da pedra sagrada (nome do arquivo) da religião islâmica, denominada “a pedra               
negra”. É uma pedra escura, que segundo a tradição, ficou assim por causa dos pecados               
das pessoas (título), pois no princípio seria branca. 

(https://pt.wikipedia.org/wiki/Pedra_Negra) 

A hipótese de sua origem científica mais popular é de que ela é parte de um meteorito que                  
colidiu com a Terra. A primeira análise seguindo essa origem foi apresentada pelo curador              
do império Austro-Húngaro Paul Partsch, em  1857. 

(https://en.wikipedia.org/wiki/Black_Stone) 

Seu nome completo é Paul Maria Joseph Partsch. 

(https://de.wikipedia.org/wiki/Paul_Partsch) 

 

Portanto, a resposta do nível é: Paul_Maria_Joseph_Partsch  
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Nível 41 

 

A imagem do nível é uma versão “camuflada” da estátua do jovem Mao-Tse Tung              
(https://pt.wikipedia.org/wiki/Est%C3%A1tua_do_jovem_Mao_Ts%C3%A9-Tung) 

O título do nível exige que seja duplicado o vermelho. Considerando o nome do líder e a                 
representação da imagem, o vermelho significa “Tsé”. Duplicando, temos “Tsé Tsé”. 

Tsé Tsé também é como é conhecida a mosca responsável pela doença do sono (alusão à                
onomatopeia do nome do arquivo da imagem: “zzz”). 

(https://pt.wikipedia.org/wiki/Mosca_ts%C3%A9-ts%C3%A9) 

Essa doença é causada pelo protozoário Trypanosoma brucei, que pertence a família            
biológica Trypanosomatidae. 

 

Portanto, a resposta desse nível é: trypanosomatidae  
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Nível 42 

 

O vídeo mostra um trecho da artista Carmen Miranda atuando e cantando a música “Tico               
Tico no Fubá”.  

O título demanda que “esqueçamos o fubá”, desse modo, ficamos com “Tico Tico”. 

“Tico Tico” foi a primeira revista em quadrinhos brasileira, lançada pelo jornalista Luís             
Bartolomeu (alusão ao título) de Souza e Silva.  

A sua logomarca também tinha presente os dizeres “manda quem pode” (nome do arquivo              
do vídeo). 

A primeira edição foi lançada no dia 11 de outubro de 1905.  

(https://pt.wikipedia.org/wiki/O_Tico-Tico) 

Assim, a resposta para esse nível é: 11_10_1905  
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Nível 43 

 

O vídeo do nível é uma performance da banda Charlie Brown Jr. cantando a música               
intitulada “Céu Azul”.  

O título do nível remete à um metal alcalino da tabela periódica. 

O elemento Césio é um metal alcalino macio de cor prateada, cuja nome é derivado do latim                 
caesius, que significa “Céu Azul” (dica do nome do arquivo de mídia). 

(https://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9sio) 

No Brasil, em 1987, ocorreu o acidente radiológico de Goiânia, amplamente conhecido            
como acidente com o césio-137, na qual um aparelho utilizado em radioterapias foi             
encontrado dentro de uma clínica abandonada, no centro de Goiânia, em Goiás. 

Leide das Neves Ferreira, de 6 anos (6,0 Gy, 600 REM), foi a vítima com a maior dose de                   
radiação do acidente. 

(https://pt.wikipedia.org/wiki/Acidente_radiol%C3%B3gico_de_Goi%C3%A2nia) 

 

Portanto, a resposta do nível é: leide_das_neves_ferreira  
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Nível 44 

 

 

A imagem do nível mostra 3 pessoas diferentes, na qual é necessário descobrir quais são               
os sobrenomes por qual são conhecidos (nome do arquivo da imagem).  

A garota da esquerda é a atriz Nadia Di Cello, que atuou na versão original da novela                 
Chiquititas.  

O ator ao centro é Aaron Paul, famoso pela série Breaking Bad.  

Na direita, está o jogador de futebol Herbert Wimmer.  

Assim, temos os sobrenomes: Cello, Paul e Wimmer. 

O primeiro vírus de laboratório foi confeccionado pelo cientista Eckard Wimmer           
(https://super.abril.com.br/ciencia/virus-de-laboratorio/) e, para apresentá-lo à comunidade      
científica, publicou em Agosto de 2002 um artigo científico na revista Science. Nessa             
publicação, contribuíram como autores, além de Wimmer, os cientistas Jeronimo Cello e            
Aniko V. Paul. (https://science.sciencemag.org/content/297/5583/1016) 

O abstract da publicação (conhecida em língua portuguesa como resumo) contém ao final             
de seu texto: “(...) Our results show that it is possible to synthesize an infectious agent by in                  
vitro chemical-biochemical means solely by following instructions from a written sequence.” 

Portanto, a resposta do nível é: written_sequence  
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Nível 45 

 

A imagem do enigma final contém um QR code, que deve ser escaneado e decodificado               
online (https://zxing.org/w/decode.jspx). O conteúdo do QR code é um link: 

http://neuronriddle.com.br/QRTNZPTKASJENAHSDJEKASMDNASJ.zip 

Observação: o nome do arquivo não possui relação com o nível. Ele possui esse tamanho e                
caracteres “confusos” para evitar um nome sugestivo e, consequentemente, que alguma           
equipe mal intencionada pudesse inferi-lo em nosso site. 

Ao acessar o link, um arquivo zipado é apresentado para ser feito o download. Esse arquivo                
está bloqueado, sendo necessário uma senha para descompactá-lo. A senha a ser obtida             
consiste na resolução da charada apresentada no console.  

Esta charada faz referência à cientista e química Marie Curie:          
(https://pt.wikipedia.org/wiki/Marie_Curie) 

● Ela nasceu em Varsóvia e morreu em Passy; 

● Trabalhou na Primeira Guerra Mundial, fundando os primeiros centros militares no           
campo da radioatividade; 

● Batizou os elementos químicos polônio e rádio; 

● Ganhou o prêmio Nobel de Química e Física; 
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● Acabou falecendo de leucemia, devido, seguramente, à exposição maciça a          

radiações durante o seu trabalho. 

● Seus restos mortais estão no Panteão de Paris, sendo a primeira mulher a ser              
enterrada no local; 

● Ela está enterrada na cripta VIII do panteão. 

(https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_pessoas_enterradas_no_Pante%C3%A3o_de_Paris) 

Portanto, a senha para abrir o arquivo zipado é curie_viii 
Com o arquivo extraído, é possível acessar os seus arquivos. São compostos por: 

● Seis arquivos zipados e criptografados, com nomes i.zip, ii.zip, …, vi.zip; 

● Uma imagem de instruções, denominada “instrucoes.png”; 

● Um vídeo, denominado “i-ii-iii-iv-v-vi.mp4”. 

 

LINHA DE RACIOCÍNIO DO VÍDEO 
A resolução do Enigma Final inicia-se pela análise no vídeo, que contém um áudio de uma                
mulher cantando uma música em francês e uma imagem estática durante todo o vídeo: 

 

Encontrar o contexto no qual o áudio do vídeo está é fundamental para a resolução do                
enigma. Este áudio foi extraído do seriado Lost, cantada pela personagem Shannon, na             
primeira temporada. (https://www.youtube.com/watch?v=Ri_CalWDUp4) 

Este seriado retrata um grupo de pessoas perdidos numa ilha após a queda do avião em                
que estavam, na qual não há esperanças de que eles sejam resgatados. Essa ilha possui               
uma série de mistérios envolvidos, sendo um dos maiores, seis números, conhecidos como             
“os números” https://lostpedia.fandom.com/wiki/The_Numbers .  
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Esses números são: 

4 - 8 - 15 - 16 - 23 - 42 

Os números são os valores-chave da Equação de Valenzetti, proposta pelo matemático            
Enzo Valenzetti. A equação era uma forma secreta do conselho das Nações Unidas para              
prever o fim do mundo. Desse modo, todo o restante do Enigma Final teria alguma relação                
com o tema “Fim do Mundo”. 

(https://lostpedia.fandom.com/pt/wiki/Equa%C3%A7%C3%A3o_de_Valenzetti) 

 

Dessa maneira, os valores chave são os apresentados e, relacionando ao nome do arquivo              
do vídeo, tem-se a relação: 

i   → 4;  

ii  → 8;  

iii → 15;  

iv → 16;  

v  → 23;  

vi → 42. 

 

LINHA DE RACIOCÍNIO DA IMAGEM DE INSTRUÇÕES 
A imagem apresenta as instruções para se desbloquear os seis arquivos zipados            
criptografados. Ela é exibida a seguir: 
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Os valores chave obtidos com o vídeo precisam ser transformados. Marie Curie foi a              
cientista que nos trouxe até esta parte, e, considerando a listagem da Wikipedia PT ela é a                 
de número 6 a receber a láurea do Prêmio Nobel de Física. 

(https://pt.wikipedia.org/wiki/Laureados_com_o_Nobel_de_F%C3%ADsica) 

Dessa maneira, deve-se encontrar os correspondentes entre valores chave e a lista de             
laureados com o Nobel de Química.  

A imagem ainda dá instruções de que o primeiro nome do que deu significado aos valores                
chave deve fazer parte da senha dos arquivos. Como mencionado anteriormente, o cientista             
da equação é Enzo Valenzetti.  

Complementando, no canto esquerdo da imagem, em cinza claro, é apresentado o formato             
das senhas. 

Com todas essas considerações, conseguimos encontrar as senhas que abrem cada um            
dos arquivos zipados: 

● i → 4 → Antoine Henri Becquerel → enzo_becquerel 

● ii → 8 → Philipp Lenard → enzo_lenard 

● iii → 15 → Wilhelm Wien → enzo_wien 

● iv → 16 → Nils Gustaf Dalén → enzo_dalen 

● v → 23 → Johannes Stark → enzo_stark 

● vi → 42 → Carl David Anderson → enzo_anderson 

 

Arquivo i.zip 
Este arquivo contém a seguinte imagem:  

 

 

A imagem mostra operações matemáticas a serem realizadas para se descobrir o            
verdadeiro fim. Os códigos correspondem à valores hexadecimais do sistema de cores            
digitais. Sendo seus correspondentes: 

● 0000FF: azul; 

● 808080: cinza; 
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● FF007F: rosa; 

● FF0000: vermelho; 

● FFFF00: amarelo; 

Os demais arquivos trazem informações necessárias para se descobrir estes valores. 

 
Arquivo ii.zip 
Ele contém a seguinte imagem: 

 

A imagem faz referência ao Filme Armageddon, na qual a trilha sonora contém a música I                
Don’t Wanna Miss a Thing, do grupo musical Aerosmith.  

O asteróide que acabaria com a Terra, no filme, viaja à uma velocidade média de 35000                
km/h. 

(https://pt.wikipedia.org/wiki/Armageddon_(filme)).  

Assim, amarelo = 35000 
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Arquivo iii.zip 
Ele contém a seguinte imagem: 

 

A imagem se refere ao livro “The Jupiter Effect”, de Plagemann e Gribbin, na qual os                
autores prevêem que um alinhamento de planetas do sistema solar causariam uma série de              
catástrofes na Terra, levando ao fim do mundo.  

O título original contém 18 caracteres.  

Assim: vermelho = 18 
 

Arquivo iv.zip 
Ele contém a seguinte imagem: 

 

Um dos fragmentos mostram o estado do Amazonas que, aliado ao início do texto do               
pergaminho, faz referência à multinacional Amazon e, mais especificamente, ao seu serviço            
de streaming Amazon Prime Video. 
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Os outros dois fragmentos da imagem (o anjo e o demônio) levam a série “Good Omens”,                
da Amazon Prime, que conta a história de um anjo e um demônio influenciando o filho do                 
demônio, cujo objetivo é causar o apocalipse na Terra.  

Na série, há um livro de profecias, denominado “As justas e precisas e profecias de Agnes                
Nutter, bruxa”. O texto da imagem se refere às instruções da profecia 3008:  

“When that the angel readeth these words of mine, in his shoppe of other menne's books,                
then the final days are certes upon us. Open thine eyes to understand. Open thine eyes and                 
rede, I do say, foolish principalitee, for thy cocoa doth grow cold”, dada para o anjo                
Aziraphale quando ele lia o livro de profecias enquanto sua bebida esfriava. 

(https://screenrant.com/good-omens-prophecies-explained-agnes-nutter-witch-book/) 

Com isso, temos que: rosa = 3008 

 
Arquivo v.zip 
Ele possui a seguinte imagem: 

 

A imagem se refere ao vidente e místico Nostradamus, nascido na provença francesa, que              
foi alvo de fake news durante a pandemia. 

(https://g1.globo.com/fato-ou-fake/noticia/2020/03/19/e-fake-que-nostradamus-fez-profecia-d
o-novo-coronavirus-em-livro-de-1555.ghtml) 

A passagem de texto da imagem se refere diretamente à sua profecia do apocalipse para o                
ano de 1999 (https://super.abril.com.br/historia/a-fracassada-profecia-de-nostradamus/).    
Esta profecia está expressa na quadra 72 da centúria X.  

(Neste link em inglês: https://www.crystalinks.com/quatrainscentury10.html) 

Perceba que o texto está no formato de uma quadra e que, portanto, o termo “da original” se                  
refere à quadra em específico (quadra 72).  

Além disso, gostaríamos de reforçar nesta linha de raciocínio que é a quadra 72 a que trata                 
sobre a profecia de 1999 e o fim dos tempos (que é referenciada pelo texto). Se tomarmos,                 
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por exemplo, a última quadra da centúria X (quadra 100), ela não possui relação nenhuma               
com o ano de 1999 e o fim dos tempos. 

Voltando a quadra 72: a original, em língua francesa, é a seguinte:  

“L'an mil neuf cens nonante neuf sept mois 

Du ciel viendra un grand Roy deffraieur  

Resusciter la grand Roy d'Angolmois 

Avant apres Mars Regner par bonheur.” 

(http://www.quicksilver899.com/Nostradamus.html) 

(http://www.nostradamususa.com/911prophecy.html) 

(https://www.constelar.com.br/revista/edicao40/nostra1.htm) 

 

Assim, a última parte da quadra original possui 6 palavras. 

Portanto, cinza = 6 
 

Arquivo vi.zip  
Ele contém a seguinte imagem: 

 

O fragmento de imagem é retirado da pintura “A natividade mística”, pintada por Sandro              
Botticelli, que acreditava estar vivendo durante a Tribulação, possivelmente devido às           
transformações na Europa na época, e devido à previsão do Milénio de Cristo, tal como               
indicado no texto bíblico. A pintura tem dimensões de 108.5  × 74.9. 

(https://pt.wikipedia.org/wiki/A_Natividade_M%C3%ADstica) 

A imagem indica que apenas a parte inteira das dimensões deve ser considerada. Assim,              
temos: 108 x 74 = 7992. 

Portanto, azul = 7992. 
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Cálculo final 
Tendo todos os valores das cores, pode-se realizar o cálculo final para se chegar ao               
verdadeiro fim, que é: 

(7992 - 6 ) x (3008 - 18) x (35000) → 7986 x 2990 x 35000 = 835734900000 

Portanto, a resposta do Enigma de nível 45, o enigma final, é: 835734900000 
 

Nível 45 - Considerações referentes à segunda 
resposta correta 
Considerações relacionadas à diferente versões da Centúria X, quadra         
72, das profecias de Nostradamus: 
Conforme apresentado na linha de raciocínio principal, a última parte da quadra 72, da              
Centúria X, da obra de Nostradamus, é:  

“Avant apres Mars Regner par bonheur” 

Essa parte foi apoiada por diferentes fontes, incluindo as três apresentadas na linha de              
raciocínio principal. 

No entanto, na auditoria de resolução do Nível 45 - Enigma final prestado pela equipe “Ela                
faz o enigma dela”, foi nos apresentado fontes na qual a última palavra (bonheur) se               
apresentava de maneira separada: bon heur. Verificamos que esse modo de utilização é             
presente em muitos livros antigos que tratam da obra de Nostradamus. 

Seguem um exemplo: 

 

Fonte: 
https://books.google.com.br/books?id=ADri5RCWu-UC&printsec=frontcover&hl=pt-BR#v=on
epage&q&f=false 

Considerando a atual língua moderna francesa, a palavra “bonheur” é escrita de maneira             
conjunta. No entanto, haviam fontes confiáveis, de livros e referências mais antigas, que a              
trazem com a escrita separada. 

Dessa maneira, em reunião da Organização do Evento realizada no dia 17 de maio de               
2020, por volta das 13:30, foi definido que esta versão também seria aceita como resposta.               
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Isso afeta diretamente a resolução do enigma relacionada a imagem i.png, que pode ser              
interpretada da seguinte maneira: 

Tendo todos os valores das cores, pode-se realizar o cálculo final para se chegar ao               
verdadeiro fim, que é: 

(7992 - 7 ) x (3008 - 18) x (35000) → 7985 x 2990 x 35000 = 835630250000 

Portanto, a segunda resposta correta do Enigma de nível 45, o enigma final, é: 
835630250000 
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