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Dica para leitura 
desse ebook 

 

 

 

 

Este ebook é um pdf interativo, além de texto, ele tem links  

para vídeos e outras curiosidades sobre os temas abordados,  

enriquecendo o conteúdo.   

 

No índice sempre que você clicar em um título ele  

direciona automaticamente para a lista. 

       

  

                                                                           O 
           Autor 
 

 

 

 

Selback , mora na capital                                                                

dos gaúchos. Nerd multi-interesses, 

campuseiro de corpo e alma, Editor 

Chefe do site Campuseiros Club e 

redator do blog de cultura pop Top 

Tops e do blog pessoal Blog do 

Selback. 

  

Não entende porque a regra é escrever 

na terceira pessoa quando é ele mesmo 

que esta escrevendo. 
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Os 5 Mais Inteligentes dos Quadrinhos 
 

O mundo dos quadrinhos está cheio de pessoas superpoderosas, 

superfortes, com visões dos mais diferentes tipos de raios e pulsos 

flamejantes. Mas nem só disso vive o mundo dos super-heróis! Nem tudo é 

possível resolver na porrada. Existem aqueles que se destacam nesse mundo 

de "porradaria" pela inteligência. 

 

5 - Barbara Gordon – Oráculo (pré Novos 52) 

 

 
 

Na sua origem, Bárbara Gordon (sim, a filha do Comissário Gordon) era a 

BatGirl, uma versão feminina do Batman. Após ter levado um tiro do 

Coringa e ficar impossibilitada de lutar contra o crime corpo a corpo, ela 

começou a usar o cérebro o se tornou a Oráculo, o centro de inteligência da 

Liga da Justiça. 

 

4 - Eléktron 

 

 
 

Eléktron é o físico e professor universitário Ray Palmer. Ele confeccionou 

um cinto a partir do material de uma estrela anã branca, que permitia a ele 

encolher e ter controle sobre seu peso. É referência para resolver problemas 

no universo DC. 
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3 - Homem de Ferro 

 

 
 

Utiliza uma superarmadura inventada por ele durante a Guerra do Vietnã 

para impedir que estilhaços de um ferimento de guerra cheguem ao seu 

coração. A bateria aliada a esse exoesqueleto viraram uma arma mortal. 

Tudo isso criado por um dos cérebros mais geniais desse universo.  

 

2 - Sr. Fantástico - Reed Richards 

 

 
 

Richards não é só o líder do Quarteto Fantástico/ 

Fundação Futuro, como também é o humano mais 

inteligente do universo Marvel. Apesar de "ser humano" 

ele é considerado um dos seres com inteligência cósmica 

deste universo. 

 

Além de tudo ele é um dos poucos seres humanos a ter 

usado a Manopla do Infinito (imagem ao lado) após os 

membros dos Iluminatis terem cedido cada um a sua 

joia.  
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1 - Ozymandias - Watchmen 

 

 
 

Ozymandias é dotado de extraordinária inteligência, que lhe confere 

inclusive total domínio sobre o próprio corpo, leva-o a envelhecer mais 

lentamente e a ser um exímio acrobata. 
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Os 6 Lanternas Verdes Mais Estranhos 
 

O espaço (no universo DC) é dividido em 3600 setores. Para cada setor 

existe um Lanterna Verde específico para a sua proteção. Isso significa um 

mooonte de personagens. Como nem todas as formas de vida são baseadas 

em carbono (como nós, por exemplo), é de se esperar que na Tropa existam 

formas de vida bem diferentes das que conhecemos.  

 

6 - Mogo - Setor 2261 

 

 
 

Mogo é o Lanterna Verde conhecido por "não se socializar". Também 

pudera: ele é um senciente ou planeta "vivo". Como seria difícil usar um 

anel, ele tem uma faixa verde circundando o corpo com o padrão do 

símbolo dos lanternas.  

 

5 - Amanita - Setor 3100 

 

 
  

Seu planeta é um mundo pântano, por isso não é de se estranhar que ela 

seja um fungo. Diz-se nos corredores de Oa que Amanita é mais velha do 

que os guardiões. 
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4 - Rot Lop Fan - Setor 911 

 

 
 

Esse é um Lanterna diferente em tudo. Ele vem de um planeta sem luz e em 

que todos são cegos, ou seja, o conceito de lanterna para ele não faz sentido. 

Tanto que o símbolo em seu peito é diferente, é um sino, pois o som é o 

que usam para se guiar. Inclusive o seu juramento é diferente. 

 

 

No mais alto som ou no silêncio 
profundo 

Meus ouvidos ouvem o menor som do 

mal 
Deixar aqueles que por sentença de 

pedágio do mal 
Cuidado com o meu poder, o Sino da F-

Sharp! 
 

 

3 - Leezle Pon - Setor 119 

 

 
  

Leezle é na verdade um vírus da varíola, isso mesmo, um vírus da varíola 

superinteligente. Leezle Pon era incapaz de participar de reuniões regulares 

da Tropa em Oa, pois corria o risco de infectar os Lanternas Verde.  
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2 - Charqwep - Setor 501 

 

  
 

Não se sabe muito sobre Charqwep além de sua aparência, origem e 

algumas de suas façanhas na batalha contra os Anti-Lanternas Verdes. Como 

resultado de sua luta nesses conflitos, ele tem um pouco de dano cerebral e 

não pode controlar as suas construções com o anel.  

 

1 - Dkrtzy RRR - Setor 188 

 

 
  

Ele é uma equação matemática biosenciente. Foi, aparentemente, 

descoberto por um matemático chamado Rye Timph em uma tentativa de 

provar que a força de vontade poderia ser derivada da matemática. Tem 

ainda de fazer uma aparição real, pois apenas os Guardiões estão cientes de 

sua presença. 
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5 Super Heróis com Poderes Idiotas 
 

Nem todos os personagens dos quadrinhos tem poderes sensacionais e 

incrivelmente originais, ou muito desejados. Alguns deles possuem poderes 

bem bobinhos. Mas isso não significa que eles não tenham atitudes heroicas, 

eles são a prova de que não é o poder que faz o herói. 

 

5 – Saltador (Bouncing Boy) - DC 

 

 
 

Membro da Legião de Super-Heróis (até hoje eu não entendo qualé a deles, 

que grupo de bosta), o Saltador possui a habilidade de inflar o corpo e saltar 

como uma bola. Ele recebeu seus poderes quando acidentalmente bebeu 

uma fórmula de um superplástico que ele pensava ser refrigerante. 

Legion of Super Heroes - Bouncing Boy - http://youtu.be/j0N3ab4ep9Q 

 

4 - Color Kid - DC 

 

 
 

O Garoto das Cores tem o poder de mudar as cores de qualquer coisa. 

Tentou entrar para a Legião de Super-Heróis (sério, eles de novo?), não foi 

aceito e acabou fazendo parte da Legião dos Super-Heróis Substitutos (HÁ 

MEU SÉRIO QUE EXISTE ISSO????? VSF) 

 

 

 

 

http://youtu.be/j0N3ab4ep9Q
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3 - Zan - Super Gêmeos - DC - Hanna-Barbera 

 

 
 

A primeira coisa que vamos deixar claro é que estamos falando apenas do 

Zan. Eles são um casal de gêmeos alienígenas, que podem "ativar" ou 

"desativar" seus poderes quando juntam as mãos e gritam SUPER GÊMEOS 

ATIVAR. São originários do planeta Exor e enviados à Terra para aprender 

a ser heróis com a Liga da Justiça. Jayna (que tem um poder irado) pode 

transformar-se em qualquer animal (terrestre, alienígena, extinto ou 

mitológico), enquanto Zan (que tem o poder merda) pode transformar-se 

em água na forma sólida, líquida ou gasosa. Na forma sólida, pode também 

assumir a forma de objetos de gelo, como asas-deltas (quem voa numa asa-

delta de gelo, essa porra não ia sair um milímetro do chão), ou britadeiras 

(de gelo, sério?? na primeira "britada" ia se quebrar toda), etc. 

Super Gêmeos ativar! - https://www.youtube.com/watch?v=0XApqWbAx9Q 

 

2 - Star Fox - Marvel 

 

 
 

Esse é o melhor poder dessa lista. O nome 

verdadeiro dele é Eros, seu superpoder é a 

capacidade de estimular os centros de prazer do 

seu cérebro. Ele já pegou até a Mulher Hulk, 

que é uma das mais gostosas lindas do Universo 

Marvel. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0XApqWbAx9Q
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1 - Garota Esquilo - Marvel 

 

 
 

Sua habilidade é bem simples, ela apenas pode controlar esquilos, MAS ela 

é a prova de que não é o poder que faz o herói. A Garota Esquilo já 

derrotou vilões como o (respectivamente) Doutor Destino, M.O.D.O.K., 

Thanos, Deadpool e até mesmo o Wolverine. 
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As 5 Melhores Versões Alternativas do Superman 
 

Superman é o ícone máximo dos super-heróis, uma inspiração para todos os 

outros que vieram depois dele, já que é conhecido como o primeiro de 

todos. Nos seus 75 anos de vida ele já teve muitas versões em muitos 

universos e diversas histórias alternativas. Hoje nós vamos conhecer as 5 

melhores versões alternativas do Superman. 

 

5 - Bizarro 

 

 
 

Bizzaro existe para ser o oposto do 

Superman. Quando ele é inteligente, o 

Bizarro é burro, o oposto dele em tudo, 

mas uma coisa ele tem sempre: um bom 

e imenso coração. Ele apenas segue os 

seus instintos, mas não é um cara mau. 

Possui duas origens. Em uma delas ele é 

um clone que deu errado e na outra ele 

vem do mundo bizarro onde todos tem 

versões bizarras. 

 

4 - Kalel - Superman da Terra 23 
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 Kalel é o Superman feito pelo Grant Morrison em 

homenagem ao presidente Obama. Ele é Calvin 

Ellis, presidente dos EUA (sua identidade secreta, 

já que ele é uma homenagem a um presidente), e  

habita a Terra 23. Apareceu pela primeira vez na 

saga Crise Final . 

 

 

3 - Alto Chanceler - Injustice 

 

 
 

O Alto Chanceler é o Superman do universo 

Injustice, onde o Coringa, iludindo-o, faz com 

que ele mate a Lois Lane asfixiada no espaço e, 

ligado aos sinais vitais dela, uma bomba que 

devastaria Metropolis. Depois disso ele resolve 

que vai governar a Terra com mão de aço (tu 

dum tsss), acabando com toda forma de crime, 

mas também instaurando um governo ditatorial. 

 

 

2 - Superman - Reino do Amanhã  
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 O Reino do Amanhã se passa em um 

futuro muito distante, pós assassinato da 

Lois Lane, onde Clark volta a ser 

fazendeiro, afastando-se completamente da 

humanidade. Enquanto isso, cada vez mais 

pessoas desenvolvem ou adquirem 

superpoderes, transformando a Terra em 

um caos. A história é tão icônica que hoje 

ela faz parte de universo Novos 52 e é uma 

das "Terras". Essa história tem coisas 

incríveis como a dissecação do Aquaman, 

a luta com o Capitão Marvel e a participação dos Homens Metálicos, isso 

tudo sem contar a arte INCRÍVEL do Alex Ross. 

 

1 - Superman Red Son 

 

 
 

Superman é o grande defensor da 

justiça, um símbolo do "american way 

of life". Mas...e se a nave que o trouxe 

caísse na União Soviética? Bem, aí 

tudo muda e ele se torna um campeão 

do regime comunista. Como em 

Injustice, ele também se torna um 

governante do Império Soviético. A 

DC ainda não falou se essa "Terra" faz 

parte de alguma do multiverso dos 

Novos 52.  
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6 Mortes no Universo Marvel 
 

O melhor e mais incrível universo de quadrinhos do mundo, a Marvel 

Comics, também é um grande abatedouro de personagens. Uma quantidade 

enorme de personagens já morreram em suas fileiras. Vamos relembrar 

algumas dessas mortes.  

 

6 - A morte de Kraven, o Caçador 

 

 
 

 Essa morte aconteceu na saga "A Última Caçada de Kraven". 

O Caçador captura seu inimigo, Homem Aranha, enterra-o 

vivo e assume a sua identidade, mas sem os seus poderes. Isso 

tudo na tentativa de mostrar que ele era melhor que o 

Aranha. Após sentir que cumpriu sua missão, Kraven suicida-

se com um tiro na boca. Esse arco foi desenvolvido 

originalmente para o Batman, mas a DC considerou a trama 

muito pesada. Resultado: uma das histórias mais clássicas do Aracnídeo. 

 

5 - A morte do Golias Negro 
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O Golias estava há um tempão na geladeira da Marvel, quando apareceu de 

repente na saga Guerra Civil. Isso só poderia significar uma coisa: saiu da 

geladeira para morrer. Dito e feito. Thor clone (clonado pelo Reed 

Richards) apareceu e convocou um raio que atravessou o corpo do herói. 

 

 
 

 



18     
 

4 - A morte da Gwen Stacy 

 

 
 

O Homem Aranha é mesmo um herói muito 

azarado. Norman Osborne, o Duende Verde, 

estava com amnésia após o último confronto com 

o aracnídeo. Quando recuperou a memória, 

lembrou que o alter ego do herói era Peter Parker, 

e decidiu se vingar nos familiares do "aranha". 

Gwen é sequestrada e levada para o alto de uma ponte, de onde é 

arremessada. O Homem Aranha tenta salvá-la com sua teia, mas já é tarde 

demais. Essa cena tem uma boa readaptação em Amazing Spiderman 2. 

Amazing Spiderman 2 : Gwen dies - http://youtu.be/SaU9-QWslVI 

 

3 - A morte do Capitão Marvel 

 

 
 

Ele foi o primeiro e único homem da Marvel Comics a ter Marvel no nome. 

Ele era um alienígena da raça Kree chamado Mar-vell que passou a viver na 

Terra como super-herói. Numa de suas aventuras acabou sendo exposto ao 

http://youtu.be/SaU9-QWslVI
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gás "composto 13" e na graphic novel "A morte do Capitão Marvel", depois 

de muita dor e agonia ele acaba morrendo de câncer, causado pelo gás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 - A morte de Charles Xavier 

 

 
 

 Durante a saga Vingadores vs 

X-Men, uma nova 

manifestação do poder Fênix 

veio à Terra, dessa vez o 

poder foi dividido entre 

alguns x-men, entre eles Scoot 

Summers, o primeiro e 

preferido pupilo do Professor 

X. Quando este tentou evitar 

danos maiores neste 

confronto acabou sendo 

morto pelos raios óticos do 

primeiro x-men. 
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1 - A morte do Wolverine 

  

 
 

Toda essa longevidade e capacidade de aguentar o adamantium no corpo 

era graças ao verdadeiro poder mutante do Wolverine, o fator de cura. Após 

ter perdido o fator de cura começou uma verdadeira caçada dos seus 

inimigos pela sua cabeça. Chegando ao final da trama, com seu corpo já 

todo arrebentado e com a morte iminente, acaba de joelhos olhando o pôr 

do sol e tendo o corpo banhado em adamantium. Como seu fator de cura 

não existe mais, só um destino é possível. 
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Os 6 Capitães da Marvel 
 

Quase todas as nações do mundo no Universo Marvel parecem ter um herói 

que representa a sua força, as suas cores e a sua respectiva pátria. Alguém lá 

na Marvel Comics deve ter alguma fixação por Capitães e por 

nacionalidades. Hoje nós vamos conhecer 5 super-heróis patrióticos da 

Marvel. 

 

6 - Capitã Brasil (sil, sil, sil!!!!!!!) 

 

 
 

Feita pela Marvel para aparecer no Super Hero Squad, a Capitã Brasil (é 

uma baita piranha), quando chega no esquadrão, a primeira coisa que faz é 

beijar o Wolverine. Seu super poder é SAMBAR (???????????). 

Capitã Brasil - https://www.youtube.com/watch?v=89AHvsEWprc 

 

 5 - Agente Americano 

 

 
 

Ok, ok eu sei que ele não é um "Capitão" mas, quanto Steve Rogers precisou 

abandonar o uniforme do Capitão América, John F. Walker ficou no seu 

lugar, também tomando o soro do super soldado. Quando Steve retornou, 

ele se tornou o Agente Americano. O mesmo personagem com os mesmos 

poderes, mas com personalidades diferentes. 

https://www.youtube.com/watch?v=89AHvsEWprc
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4 - Capitão Rússia / Guardião Vermelho  

 

 
  

Primeiramente ele foi o defensor da URSS, o Império Soviético. Com o 

colapso da URSS, mudou de identidade e ficou apenas defendendo a mãe 

Rússia. Seu único superpoder é a longevidade e a uma força sobre-humana.  

 

3 - Capitão Canadá / Guardião 

 

 
 

O Canadense dos Capitães usa 

um composto de malha de aço 

que serve como um exoesqueleto 

cibernético, o que lhe permite 

voar, disparar rajadas de energia e 

ter um campo de força pessoal 

para a defesa. Fez parte da Tropa 

Alfa (imagem à esquerda), um 

grupo de super-heróis que só 

possui heróis canadenses. Não é 

à toa que tem um Pé Grande e 

um Pigmeu. 
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2 - Capitão Bretanha 

 

 
 

O protetor da Pátria da Rainha é um mutante. Possui superforça, velocidade 

e poder de voo, além de bloqueio mental. 

 

1 - Capitão América  

 

 
 

 O número 1 não poderia 

ser outro senão ele, ~o 

bandeiroso, o escoteiro, o 

que usou anabolizantes, o 

que já teve peito de frango 

de máquina (a esquerda 

quando desenhado pelo 

Liefeld), o maior virjão da 

história~ o Capitão 

América. Fruto do 

experimento "super soldado" 

ele tem sido um dos 

maiores protetores do 

planeta Terra. 
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17 Heróis e Vilões Que Ergueram o Martelo do Thor 
 

Mjölnir, agora todos já sabem, é o martelo do Thor e conforme vimos em 

Vingadores 2, apenas os mais dignos podem levantá-lo. Já nos quadrinhos a 

coisa não foi bem assim. Uma galera já levantou o martelo do Deus do 

Trovão, tanto heróis quanto vilões. Ficam de fora dessa lista pessoas que 

levantaram apenas cópias do Mjolnir como a Tempestade e o Deadpool. 

Aqui apenas quem levantou o Mjolnir meeeeesmo. 

 

17 - Conan 

 

 
 

Qualquer um que tenha lido qualquer coisa do Conan, ou visto algum dos 

filmes sabe que a última coisa que ele é, é digno. Isso aconteceu numa 

edição de "What If?". Thor viaja no tempo até chegar a Era Hiboriana e lá 

acaba morrendo e deixa para o bárbaro o seu martelo. 
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16 - Superman 

 

 
 

Não tenho certeza se ele é realmente digno de levantar o martelo, mas 

mesmo assim ele o fez em Liga da Justiça Versus Vingadores. 

 

15 - Mulher Maravilha 

 

 
 

Em outra edição de Marvel versus DC após Thor ter sido nocauteado pelo 

Capitão Marvel, o martelo ficou à deriva até ser levantado com facilidade 

pela Diana. 

 

14 - Andy 
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Andy é o androide do Pensador Louco, clássico inimigo do Quarteto 

Fantástico. O encantamento funciona para que apenas um ser vivo digno 

possa levantar o martelo. Mas se o ser não for vivo?  

 

 
 

13 - Magneto 

 

 
 

Isso aconteceu no universo Ultimate, mas na verdade o Magneto não ergueu 

o martelo. Com seu poder sobre os metais ele manipulava o martelo, o que 

dava a impressão que ele o erguia. 
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12 - Throg 

 

 
 

Sim é um sapo, mas calma, eu explico. Certa vez Loki transformou seu 

irmão em um sapo e lá na forma anfíbia ele conheceu Simon Walterson, ou 

se preferir Puddlegulp, um homem que foi amaldiçoado a viver como sapo. 

De alguma forma o Mjolnir deixou cair uma lasca do seu martelo, lasca essa 

que foi levantada pelo Puddlegulp e assim se tornou Throg o Sapo do 

Trovão. 
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11 - Trovejante 

 

 
 

Eric Masterson era um trabalhador da construção civil que foi ferido numa 

batalha entre Thor e Mongoose. Como era digno, Odin resolveu salvar a sua 

vida mesclando o humano com o Deus. Um tempo depois foram 

novamente divididos e o Pai de Todos forjou uma arma para ele, a 

Thunderstrike. Faleceu em confronto com o vilão Bloodaxe mas seu legado 

permanece pois o seu filho herdou o martelo.  

 

10 - Hulk Vermelho 

 

 
 

Para que o encantamento do martelo funcione é preciso ter gravidade. Mas 

e se o martelo estiver no espaço e você for superforte? E foi assim que o 

totalmente indigno Hulk Vermelho conseguiu pegar o martelo e até usá-lo 

para atacar o Thor. 

 

9 - Hulk 
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Talvez fora o próprio Thor, o Hulk seja o herói que mais vezes levantou o 

martelo, diversas vezes e em diversas circunstâncias. Em muitas delas usou o 

martelo para espancar o próprio Thor. 

 

 
 

 
 

 

8 – Vampira 
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Mais uma aventura do universo "What If". Desta vez a Vampira absorve os 

poderes do Thor até a sua morte, mata os Vingadores e une-se ao Loki. 

Porém, como absorveu o Thor, ele vive em sua cabeça e acaba guiando-na 

para fazer o bem, tanto que ela acaba sendo adotada como filha do próprio 

Odin. 

 

7 - Ragnarok 

 

 
 

 

Reed Richards, do Quarteto Fantástico, e o Homem de Ferro tinham criado 

um clone do Thor, um Ciborgue na verdade, que durante a Guerra Civil 

acabou matando o Golias Negro. Como uma cópia perfeita do Thor ele 

conseguiu levantar o martelo verdadeiro. Por algum tempo também usou 

um martelo eletrônico.  

 

6 - Bor 

 

 
 

Bor é o avô do Thor, pai do Odin. Loki o ressuscitou no meio de 

Manhattan e com seus poderes de gerar confusão fez com que enxergasse 

um reino cheio de demônios. Quando Thor arremessou o martelo contra o 

avô este apenas o pegou e o jogou longe. 
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5 - Magnum 

 

 
 

Esta é um das referências mais obscuras dessa lista, pois não conseguimos 

encontrar em lugar nenhum quando esse acontecimento da imagem acima 

aconteceu. Simon Williams foi cobaia de um experimento de Zemo, 

adquirindo superforça, reflexos e invulnerabilidade semelhantes a Thor. 

 

4 - Capitão América 

 

 
 

Steve Rogers (mesmo usando o uniforme do Agente Americano) já levantou 

o martelo duas vezes. A primeira em The Mighty Thor #390 (USA) e a 

segunda na saga A Essência do Medo. 
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3 - Loki 

 

 
 

Loki sempre quis ter o poder de Thor e assim usufruir do seu martelo. 

Numa aventura com o universo invertido Loki tornou-se digno de usá-lo e 

como quase todos que o conseguem, desceu o cacete no dono do martelo. 

Nesse universo ele contou com a ajuda do Doutor Destino e do Caveira 

Vermelha (aqui bons) para derrotar o irmão. 

. 

 

2 - Bill Raio Beta 

 

 
 

Conhecido como Thor Cara de Cavalo na verdade ele não é o Thor, é  Bill, 

o protetor escolhido de sua raça, os Korbinitas. Após seu primeiro encontro, 

Bill e Thor saíram na porrada com vitória do Bill que ergueu o martelo e o 

reivindicou. A decisão ficou marcada para uma nova luta onde mais uma vez 

Bill derrotou o Deus. Sendo assim, Odin presentou-o com outro martelo, o 
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Stormbreaker, com os mesmos poderes e com o mesmo juramento do 

Mjolnir.  

 

1 - Jane Foster 

 

 
 

Jane Foster é a atual Thor. Não é a primeira vez que isso acontece, no já 

citado universo "What If?" (de 1978) ela já tinha erguido o martelo uma vez. 

A grande complicação dessa vez é que a Jane está lutando contra um câncer 

de mama e cada vez que ela se transforma e depois volta ao normal o seu 

estado de saúde piora. 
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Os 5 Piores Veículos dos Quadrinhos 
 

Todo mundo conhece o Batcarro ou o Herbie, mas você conhece o 

Coringamóvel? E o SpiderCarro? Também não? Pois é, mas saiba que esses 

veículos existem no mundo dos quadrinhos. Enquanto os mais irados todo 

mundo conhece, os mais vergonhosos ficam relegados ao esquecimento.  

 

5 - Veículo: Asa-Delta 

Condutor: Kite Man 
 

 
 

Esse é um vilão que voa com uma asa-delta (o termo correto seria "pipa" ou 

"pandorga") e mesmo assim ele já enfrentou o Batman e o Superman. Na 

verdade ele é apenas um ladrão de bancos, mas, e se não tiver vento, ele tira 

o dia de folga? Na sua origem ele era apenas um personagem que ajudava 

outros criminosos a fugir das prisões. 

 

4 - Nome: Coringamóvel 
Veículo: Carro 

Condutor: "O Joker, o Palhaço, o Coringa" 
 

 
 

Só porque o Batman tem o batmóvel o Coringa precisa ter o Coringamóvel? 

Com um veículo desses ficaria muito difícil se esconder em caso de fuga.  
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3 - Nome: Jato Invisível 
Veículo: Aeronave 
Condutora: Mulher Maravilha 
 

 
 

Para começar a Mulher-Maravilha voa, então por que diabos ela tem um 

jato?! Se você olhar a imagem acima vai ver que todas que estão lá dentro 

também voam. Você pode alegar que ele pode assumir qualquer forma e 

tamanho (é, ele não é só um jato), tanque, submarino, carro, e sendo assim 

carregar várias pessoas, mas isso não desfaz o fato de que quando você entra 

no veículo, a única coisa invisível é ele, quem está lá dentro não fica invisível. 

 

2 - Nome: SpiderCarro 

Veículo: Carro 

Condutor: Homem Aranha 

 

 
 

Se o Aranha se locomove muito rapidamente em NY usando as teias, 

porque ele teria um bug? Como ele se locomoveria mais rápido no transito 

de NY com um carro do que indo pelo topo dos arranha-céus? Outra coisa, 

o Peter é uma pessoa com recursos limitados, então como ele ia comprar e 

customizar o carro? Segundo, onde ele ia guardar essa porcaria se ele mora 

com a Tia May? 

 



36     
 

1 - Nome: Superjato 

Veículo: Avião 

Condutor: Superman 

 

 
 

 

O veículo mais idiota desta lista. O Super já é, sozinho, tudo que qualquer 

veículo pode ser. Ele foi tão popular que chegou a fazer parte da linha de 

brinquedos. Sei lá, vai ver ele ficava cansado de voar e tava a fim de 

descansar um pouquinho e usava o jato. Tudo o que o veículo fazia o Super 

poderia fazer sem o equipamento. 
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Os 5 Melhores Heróis da DC Que Não Possuem Poderes 
 

A poderosa (mas confusa) DC, proprietária dos maiores e mais poderosos 

heróis de todo o universo dos quadrinhos, não tem no seu plantel apenas 

personagens dotados de superpoderes. Existem aqueles que são apenas 

pessoas normais com algum treinamento especializado, mas ainda assim 

heróis. 

ATENÇÃO: O "Batima" (aquele eunuco) NÃO vai fazer parte dessa lista. 

 

5 - Oráculo / Bárbara Gordon  

 

 
 

Atuando como Oráculo na era pré reboot, Barbara Gordon, filha do 

Comissário Gordon, foi o cérebro pensante por trás de quase todas as ações 

da Liga da Justiça. Ficou aleijada pelas mãos do Coringa (o Joker, o 

Palhaço), quando atuava como Batgirl, função que voltou a exercer pós 

reboot, tendo se recuperado da lesão na coluna. 

 

4 - Arqueiro Verde 

 

 
 

Ele é uma mistura de Robin Hood com os gadgets do Batman (putz, ele 

tinha a flecha luva de boxe). Nossa, nem tem muito o que falar sobre ele. 

Durante muito tempo foi parceiro do Hal Jordan (Lanterna Verde). Assim 

como Batman, ele possui uma empresa que lhe gera recursos para ser 

apenas um maluco que atira flechas em caras superpoderosos. Apesar disso 

tudo, ele é um dos mais bravos e destemidos heróis do universo DC. 
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3 - Caçadora 

 

 
 

Ela é tipo (net) o Batman, só que do sexo feminino e mais violenta. Sua 

família mafiosa morreu em Gothan e ela foi morar na Sicília com seus 

primos assassinos. De volta a Gothan, Batman não a aceitou por considerar 

seus métodos muito imprevisíveis e violentos. Ao contrário de Batman, Dick 

Grayson (Asa Noturna) acabou tendo um relacionamento com Helena 

durante uma missão contra a máfia, e no final das contas ela confessou que o 

seduziu para entrar no "bat-clube". Chegou a fazer parte da Liga pré reboot. 

 

2 - Asa Noturna 

 

 
 

Dick Grayson é um dos maiores heróis sem poderes do Universo DC por 

algumas razões. 1) Ele começou quando era criança, Robin; 2) Ele tem o 

respeito e a admiração de alguns dos maiores superpoderosos na DC, bem 

como a admiração de seu mentor, o que não é uma coisa fácil de obter; 3) 

Ele sorri. Ele realmente gosta do que faz. Acho ele muito mais plausível de 

existir na vida real do que o Morcegão. 
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1 - Aço 

 

 
 

Ele era um cientista armamentista que, abalado em ver as suas armas 

matando pessoas no seu próprio bairro, larga essa vida e vira peão de 

construção. Após a morte do Superman construiu uma armadura 

(IIIRAADA!!!) e saiu pelas ruas para homenagear o maior herói de todos, 

todos. Em a Morte do Superman, diziam quem ele era o que tinha a alma 

do Super. Fora isso, ele já saiu na porrada com o Apocalipse e tem como 

armas, além dos foguetes de voo, uns rebites que saem do pulso e um 

martelo. 
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As 5 Melhores Naves Espaciais do Quadrinhos 
 

Como muitos dos quadrinhos que lemos se passam no planeta Terra ou em 

algum outro planeta, sempre pensamos em carros como meio de transporte, 

mas, e quando o transporte precisa ser interplanetário, como faz ? Com 

naves.  

 

5 - Nave: Prancha  

Condutor: Surfista Prateado 
 

 
 

O maior filósofo do universo Marvel "surfa pelo cosmo" numa prancha. A 

prancha está ligada a ele e obedece a seus comandos mentais, ela é a fonte 

do poder de Norrin Radd. Pode não parecer uma grande ideia, mas surfar 

pelo cosmos faz muito sentido. Então, o que melhor do que uma prancha 

para servir de nave? 

 

4 - Nave: Icarus 
Condutores: Guardiões da Galáxia 
 

 
 

Essa é a Icarus, nave dos Guardiões da Galáxia. Ela é alimentada pela 

energia tirada de um buraco negro que orbita uma bolha de plasma sintético, 

e serve tanto como combustível, como também para alimentar o 

armamento. 
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3 - Nave: Espaçonave Crânio 
Condutor: Brainiac 
 

 
 

Não adianta só você ter uma nave poderosa, ela tem que impor medo. A 

nave do "Braini" é assim. Não é só um veículo mas também uma extensão do 

seu próprio corpo (não aquele verdinho mas o metálico). 

 

2 - Condutor: Galactus 
 

 
 

Não se sabe muito sobre a nave de Galactus, a não ser que ela é do tamanho 

de um sistema solar, que nela está guardado o Nulificador Total e outras 

tecnologias grandiosas demais para seres "não cósmicos". 

 

1 - Nave: Nave Materna 
Piloto: Piloto automático  
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 Superman é o herói que deu origem a todos os outros, e por causa dessa 

nave ele conseguiu sobreviver. Acima temos a imagem da nave pós reboot. 

Duas curiosidades: 1º Tanto ele como a Supergirl fugiram de Kripton na 

explosão mas ele chegou aqui criança anos atrás e cresceu na Terra levando 

anos para desenvolver os poderes. Já a Supergirl que saiu de lá na mesma 

hora chegou aqui anos depois sem envelhecer um dia e já superpoderosa. 2º 

Durante a morte do Superman, quando apareceram 4 pretendentes, um 

deles, o Super Ciborgue (imagem acima esquerda) era a própria nave, com a 

consciência de outra pessoa. 
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As 5 Melhores Tiras de Quadrinhos 
 

As primeiras histórias em quadrinhos de jornal apareceram nos Estados 

Unidos no final do século 19 e The Yellow Kid é geralmente creditado 

como o primeiro personagem de "tiras". No entanto, a forma de arte que 

combina palavras e imagens evoluiu gradualmente e hoje há muitos 

exemplos de sucesso. No Brasil as "tiras de jornal" não são muito valorizadas, 

mas estão em todos os grandes e médios jornais.   

 

5 - Snoopy - Peanuts 

 

 
 

Snoopy ou Peanuts como é conhecido nos EUA é com certeza a mais 

famosa "tira" nessa lista, e foi escrita e desenhada por 50 anos. É a história de 

uma turma de amigos do bairro onde o mais famoso é o inesquecível 

Charlie Brown e Snoopy seu cachorro de estimação. Snoopy, que é o 

personagem com mais participação, tem livros, desenho animado e agora 

logo vai aparecer em um longa. Em 50 anos, Charlie Brown muito tentou, 

mas nunca chegou a chutar a bola de futebol americano.  

 

4 - Turma da Mônica 

 

 
 

As histórias da Turma da Mônica todo mundo conhece, nem é preciso 

explicar. O que talvez você não saiba é que as tiras começaram em 1959 e as 

primeiras tirinhas mostravam as aventuras de um menino e seu cachorro. 

Não, não era o Cebolinha, mas o Franjinha e o Bidu. Assim como Snoopy, 

a "turma" também é totalmente multimídia. 
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3 - Garfield 

 

 
 

Desta lista, Garfield é o quadrinho mais distribuído no mundo. Ele é 

simplesmente a consciência de todos nós: não gosta de acordar cedo, tem 

preguiça, gosta de lasanha, por isso ele consegue essa empatia com o publico 

e essa fama toda. 

 

2 - Recruta Zero 

 

 
 

O Recruta Zero começou a ser publicado em 1950 e até hoje é produzida 

pelo criador original. No começo ele era um estudante universitário, mas 

como a tira não fez sucesso, logo ele foi incorporado ao exército. A história 

gira em torno de um quartel onde todos os membros são totalmente ineptos 

para suas funções. 

 

1 - Calvin e Haroldo 
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 Calvin e Haroldo com certeza é a mais sensacional tira de quadrinhos de 

todos os tempos. Calvin segue um rumo diferente das outras tiras dessa lista. 

Bill Watterson, seu desenhista, sempre se negou a licenciar a marca para o 

que quer que fosse. Calvin é um menino de 6 anos de idade, com péssimas 

notas na escola (possivelmente TDA), mas incrivelmente imaginativo, que 

vive muitas aventuras com seu melhor amigo, Haroldo, o tigre de pelúcia 

(possivelmente esquizofrenia). Watterson defende a imaginação de todas as 

crianças do mundo. Seu esporte favorito é o "Calvinbol", um jogo 

maravilhosamente divertido mas que também é um protesto contra todas as 

regras de esportes organizados. "CeH" foi desenhado de 1985 até 1995.  Sua 

tirinha mais triste não foi escrita por Bill, mas por um fã: o dia em que o 

Calvin toma ritalina e deixa de ver o Haroldo é de partir o coração. 
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Os 5 Maiores Vilões dos Quadrinhos 
 

Dizem que o motivo de existirem supervilões é que na verdade existem os 

super-heróis, que a balança precisa ser equilibrada. Então, se temos heróis 

extremamente inteligentes como o Senhor Fantástico ou extremamente 

fortes como o Superman, teremos vilões igualmente poderosos. Será?  

 

ATENÇÃO: Qualquer tipo de Ser Cósmico como Thanos, Darkseid ou 

Galactus ficam de fora dessa lista. Também ficam fora aqueles vilões que são 

apenas máquinas de matar e não o fazem por maldade mas por instinto 

como o Apocalipse. 

 

5 - Venom e Carnificina 

 

 
 

Ambos dividem o 5º lugar por terem uma origem em comum, o Homem 

Aranha. O Venom já teve diversos hospedeiros: Eddie Brock, Angelo 

Fortunado, Mac Gargan e Flash Thompson. Todos eles que em comum 

tem o ódio pelo Homem Aranha, esse mesmo que já foi hospedeiro do 

simbionte. Já o Carnificina é um pedaço do simbionte que o Venom/Eddie 

Brock deixou no chão ao fugir da prisão, onde dividia a cela com serial killer 

Cletus Kassady. 

 

4 - Doutor Destino 
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Victor von Doom não é só "O" maior inimigo do Quarteto Fantástico, mas 

também um dos maiores do Universo Marvel. Além de ser um gênio do 

mal, também é um grande oportunista, podendo em alguns momentos se 

aliar aos heróis, mas aguardando o momento de conseguir algo em benefício 

próprio. Possui imunidade diplomática por ser o soberano da Latveria. 

 

2 - Lex Luthor 

 

 
 

Alexander Joseph Luthor, apesar de ser humano, é um dos homens mais 

perigosamente inteligentes do planeta e é o mais perigoso inimigo do 

Superman. Ele já foi um mega empresário, clone dele mesmo, usou uma 

armadura de kriptonita e até mesmo Presidente dos EUA. Graças ao seu 

cérebro genial, fora a época da armadura, sempre utiliza da manipulação de 

terceiros para atingir o Homem de Aço. 

 

2 - Magneto 

 

 
 

Erik Magnus Lehnsherr é um dos mutantes mais poderosos do Universo 

Marvel, possuindo a capacidade de controlar o magnetismo. Um 

sobrevivente do Holocausto judeu, suas ações são movidas pelo propósito 

de proteger a raça mutante de sofrer um destino semelhante. É o outro lado 

da moeda de Charles Xavier, mesmos objetivos mas com formas bem 

diferentes de alcançá-lo.   
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1 - Coringa 

 

 
 

Ele é o cara que vai "comê a Tia do Bátema", ele é o "Joker, o Palhaço, O 

Coringa". Ele é simplesmente o maior psicopata do universo DC. Ele não se 

considera nem bom nem mau, apenas quer ver o caos acontecendo a sua 

volta. A origem de sua aparência varia de fonte para outra, mas o mais 

comum é a que ele caiu em um tonel de resíduos químicos, aí a sua pele 

branqueou, o cabelo ficou verde e seus lábios ficaram vermelho brilhante. 
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As 5 Armas Mais Poderosas dos Quadrinhos 
 

Nem todos os heróis são como, por exemplo, o Super-Homem, que possui 

poderes próprios. Alguns heróis precisam de uma força a mais para realizar 

os seus atos heroicos. Por isso muitos deles usam armas. Umas mais 

poderosas, outras menos.  

 

5 - Laço da Verdade - Mulher Maravilha 

 

 
  

Ela tem nível de poder igual ao do Super, tudo bem. Mas nem sempre dá 

para arrancar a verdade na porrada. Aí vem a utilidade desse laço, que além 

de fazer que aqueles que estejam amarrados nele falem apenas a verdade 

também é inquebrável. 

 

4 - Mjolnir – Thor 
 

 
  

No martelo está escrita a seguinte frase: "Quem detém o martelo, se for 

digno deve possuir o poder de Thor". Esse poder consiste em: Capacidade 

de voo, de mudar o clima (eletromagnetismo), rajadas de energia, campos de 

força e ele vem com seu próprio GPS. Além do Deus do Trovão, várias 

outras pessoas tiveram acesso ao seu poder, como por exemplo o Bill Raio 

Beta e a própria moça da posição número 5 aqui em cima, a Mulher 

Maravilha. 
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3 - Elmo de Nabu - Dr. Destino 

 

 
 

Superficialmente, este capacete pode parecer parte de um traje de desfile da 

Mangueira, mas é muito mais do que isso. Quem usa o capacete encarna o 

espírito e o poder de Nabu, um feiticeiro. Quem o usa ganha um reforço na 

inteligência, voo, manipulação de dimensões, teletransporte, telecinesia e a 

habilidade de ver o passado e o futuro. 

 

2 - Anel de Poder - Membros da Tropa dos Lanternas Verdes 

 

 
  

"No dia mais claro 
Na noite mais escura 

Nenhum mal escapará a minha visão 
E aqueles que cultuam o mal 

Temam o meu poder 
A luz do Lanterna Verde'!" 

 

Cada Lanterna Verde detém um anel de poder que pode gerar uma 

variedade de efeitos, sustentando-se apenas pela imaginação do portador do 

anel e pela sua força de vontade. Quanto maior a força de vontade do 

usuário, mais eficaz é o anel. Os limites superiores das habilidades do anel 

de poder permanecem indefinidos, e tem sido referida como "a arma mais 

poderosa do universo" (pelo menos no universo DC) em mais de uma 

ocasião. 
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1 - Nulificador Total - Galactus 

 

 
  

O Nulificador Total, pertencente ao ser cósmico conhecido como Galactus 

é possivelmente a arma mais poderosa do Universo Marvel. O portador 

dessa arma corre o risco de, ao dispará-la, destruir tanto o seu alvo quanto a 

si próprio. O poder é tão intenso que já se cogitou que, se disparada, é capaz 

de destruir até mesmo um Sistema Solar, ou até uma Galáxia. Criada pelo 

maior gênio da Marvel, Reed Richards, serviu para que Galactus não 

destruísse a Terra. 
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Os 5 Melhores Sidekicks dos Quadrinhos 
 

Ajudantes, sidekicks, apoio ao herói (referência obscura - poucos vão 

entender), seja lá como você quiser chamar, eles estão aí nos quadrinhos em 

todas as editoras. Há gente que os odeia e os tem como desnecessários, 

outros os veneram e dizem que sem eles os heróis não seriam nada.  

 

5 - Bob, Agente da Hidra 

 

 
 

Bob é o sidekick do queridinho da vez dos "marvéticos", Deadpool. Bob 

fazia parte da organização criminosa HYDRA. Durante uma incursão do 

Deadpool numa base da HYDRA, ele se deparou com Bob e o coagiu a 

ajudá-lo. Quando Wolverine cortou a cabeça do Deadpool, Bob foi quem 

ajudou a colocar ela de volta no lugar e esperar o fator de cura regenerar. 

Também foram subitamente teletransportados para o passado, onde  

ajudaram Capitão América e Bucky (imagem abaixo). 
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4 - Jubileu 

 

 
 

O ex favoritinho dos "marvéticos", Wolverine, também já teve uma sidekick, 

a Jubileu. Seu poder mutante é o de produzir descarga de energia plásmica - 

"fogos de artifício" que são projetados de suas mãos. Essa energia é 

comandada mentalmente por ela até o local onde deve ir e o momento em 

que deve explodir; ela pode fazer com que seja um ataque energético, 

cegante ou apenas ilumine. 

 

3 - Harley Quinn 

 

 
 

Os vilões também têm sidekicks, e para quem não lembra o maior dos vilões 

do Batman, o "Coringa, o Joker, o palhaço" tem a sua. Harley era psiquiatra 

do Coringa, e ele com seus jogos e truques mentais acabou "transformando" 

(ou transtornando) ela na sua sidekick. A grande verdade é que ele só a usa 

como bucha de canhão, mesmo assim a coitada é perdidamente apaixonada 

por ele. 

 

2 - Robin - Tim Drake 
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Tim foi um Robin diferente. Primeiro porque ele foi o primeiro que não 

veio de um lar destruído como os anteriores. Ele está aqui por dois motivos, 

primeiro por ter descobrido "detetivescamente" quem era o Batman e o 

Robin (Dick), e por ser o primeiro a usar calças e não aquele sunguinha 

ridícula. Além disso, no primeiro Marvel vs DC ele teve um "affair" com a 

Jubileu, a número 4 dessa lista. 

 

 
 

1 - Hit Girl 

 

 
 

A mais competente, violenta, forte e a mais jovem dessa lista tem apenas 10 

anos de idade. É a sidekick do Big Daddy e com certeza derrubaria todos 

acima dela nessa lista. Especialista em combate com quase todas as armas, 

mata sem pensar duas vezes.  
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5 Heróis Elásticos 
 

O mundo dos heróis é cheio de personagens com os mais diversos poderes. 

Entre os mais populares temos superforça, voar, supervelocidade. Mas um 

poder que não aparece com tanta frequência e aparentemente ninguém tem 

muita vontade de ter, é a elasticidade, o poder de se esticar, alongar, mudar 

de forma partes do corpo, pelo seu poder elástico.  

 

5 - Homem Mola  

Os Impossíveis 

 

 
 

Diretamente dos anos 60, Os Impossíveis são um grupo de rock com 3 

componentes que fazia shows pelo mundo e combatia o crime. O Homem 

Mola era capaz de transformar os braços e as pernas em molas e as esticar a 

incríveis distâncias. 

 

 4 - Homem Elástico  

DC Comics (eventualmente na Liga da Justiça e na Patrulha do Destino) 

 

 
 

Ao passear por um parque de diversões, Ralph Dibny ficou intrigado com os 

contorcionistas conhecidos como "Homens Elásticos da Índia". Muito 

curioso, resolveu investigar e descobriu que muitos dos contorcionistas 

gostavam de beber um refrigerante chamado "Gingold". Ralph isolou e 

destilou o principal componente da bebida, formando um suco da pequena 

fruta tropical bastante rara. Bebendo o extrato de Gingo, Dibny ganhou a 
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habilidade de esticar qualquer parte do corpo. Durante muitos anos foi 

parceiro do Flash no combate ao crime.  

 

3 - Mulher Elástica  

Os Incríveis 
 

 
 

Helena Pêra ou Mulher Elástica pode esticar seu corpo, ou qualquer parte 

de seu corpo, a limites extremos e tem controle completo de seus membros 

esticados. Ela também pode remodelar seu corpo em uma enorme 

variedade de formas como por exemplo um paraquedas e bote inflável.   

 

2 - Homem Borracha  

DC Comics (F.B.I, Liga da Justiça, All-Star Squadron e Combatentes da 
Liberdade) 
 

 
 

Devido a um acidente no qual caiu em um tanque com substâncias químicas 

que entraram em sua corrente sanguínea através de uma ferida de bala, O' 

Brien desenvolveu vários poderes como: Fisiologia maleável (não é nem 

completamente líquido ou sólido), maleabilidade (ele pode esticar seus 

membros e seu corpo em vários comprimentos e tamanhos), agilidade 

sobre-humana, invulnerabilidade, regeneração, imunidade telepática e 

detecção ultrassônica (seu corpo começa a "ondular" quando uma frequência 

ultrassônica é acionada).  Na clássica série "Super Amigos" ele era chamado 

de Homem Elástico na versão brasileira.  
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 1 - Senhor Fantástico 

Quarteto Fantástico 
 

 
 

Reed Richards, um dos 

poucos seres da 

Marvel com nível de 

inteligência cósmica, já 

foi mais do que citado 

aqui no blog. Seu 

corpo é dotado de uma 

sobre-humana 

flexibilidade, podendo 

se esticar ou contrair 

da forma que quiser: 

pode resistir a tiros, 

quedas e outros tipos 

de impacto, os quais 

absorve se esticando, 

pode fazer com que o 

ataque do inimigo se 

volte contra ele 

mesmo. Porém, ele 

apresenta as mesmas 

fraquezas que a 

borracha, 

enfraquecendo-se 

quando exposto a calor 

extremo e congelando 

ou até mesmo 

rachando quando 

exposto a temperaturas 

muito frias.  
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Os 5 Melhores Veículos dos Quadrinhos 
 

O mundo dos quadrinhos não é feito apenas de uniformes e pancadarias. 

Muitos personagens têm acessórios tão marcantes que se tornam símbolos 

do herói, como por exemplo o Batman e o seu cinto de utilidades, ou o 

Capitão América e seu escudo. Dentre esses acessórios, seus veículos se 

tornam tão marcantes, tão importantes, que já são quase uma extensão deles 

mesmos. 

 

5 - Veículo: Moto 

Condutor: Johnny Blaze ou Denny Ketch 
 

 
 

Essa moto tem poderes místicos conjurados diretamente das chamas do 

inferno e por onde passa ela deixa um rastro de chamas. Pode subir paredes 

e "rodar" sobre as águas. Quase sempre é desenhada como uma Harley 

Chopper. 

 

4 - Nome: Fantasticar M.K.II 
Veículo: Carro voador 
Condutor: Quarteto Fantástico 

 

 
 

O veículo voador do Quarteto é uma maravilha da engenharia. Além de 

operar de forma conjunta, a nave pode se separar em outras 4 pequenas 

naves. Em sua forma unida, ela atinge apenas 885km/h. Foi o primeiro 

veículo oficial do universo Marvel. É um veículo família, bem como aqueles 
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que a pilotam. Só queria saber porque tem uma nave para o "Tocha" se ele 

pode voar. 

 

2 - Veículo: Planador 
Condutor: Duende Verde 
 

 
 

O maior inimigo do Aranha tem um veículo muito prático. Ele voa, tem 

metralhadora, atira bombas e por onde passa deixa uma nuvem de fumaça 

negra. Ainda por cima responde por controle remoto e, dependendo da 

ocasião, já respondeu ao comando de voz. 

 

2 - Nome: Batmóvel 
Veículo: Carro 

Condutor: Batman 

 

 
 

Esse é o veículo oficial do Morcego em todas as gerações. Cada versão tem 

alguma funcionalidade especial, camuflagem, fumaça, antirradar. 
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1 - Nome: Helicarrier 
Veículo: Porta Aviões Aéreo 

Condutor: SHIELD (várias pessoas ao mesmo tempo) 
 

 
 

Ele é simplesmente um porta-aviões aéreo. Ele pode estar no mar ou ativar 

as suas hélices e levantar voo. É a sede da maior agência de proteção 

mundial, a SHIELD. 
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Os 5 Mais Poderosos dos Quadrinhos 
 

Quando nós pensamos em seres superpoderosos dos quadrinhos, logo 

lembramos do  Superman, do Hulk, Spaw. O que nós esquecemos (às vezes 

nem sabemos) é que perto desses personagens listados aqui, até mesmo eles 

são insignificantes. 

 

5 - Galactus - Marvel 
 

 
 

Ele é o último sobrevivente de um antigo universo que existia pré Big-Bang. 

Possui habilidades como: manipulação de moléculas em escala cósmica, 

conversão de matéria em energia e vice-versa, teletransporte através de 

grandes distâncias, construção de campos de força impenetráveis, tudo em 

níveis além da compreensão humana. Sua inteligência, força e resistência 

também estão além de qualquer método conhecido de avaliação. 

 

4 - Thanos com a Manopla do Infinito - Marvel 
 

 
 

Além dos seus poderes habituais (nível incomensurável de força, inteligência 

e resistência), ele também possui a habilidade de manipular enormes 

quantidades de energia cósmica. Após se apaixonar pela Sra. Morte, sua 

força de vontade o fez realizar um feito impossível: juntar as 6 joias do 

infinito e ascender a divindade. 
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3 - Antimonitor - DC 

 

 
 

Quase nada se sabe sobre esse personagem, o que se sabe é que ele é a 

personificação de toda a antimatéria. Isso faz dele uma ameaça para o 

universo inteiro através de seu quase ilimitado poder cósmico. Seu propósito 

é eliminar toda a matéria no universo. O Antimonitor tem a capacidade de 

absorver universos inteiros, manipular a matéria e energia em uma escala 

cósmica e transformar a própria essência da realidade. 

 

2 - O Tribunal Vivo - Marvel 
 

 
 

O Tribunal Vivo é uma entidade onipotente e onisciente, cujo objetivo é a 

guarda do universo e de seu equilíbrio. O Tribunal é perfeitamente 

imparcial. Por meio das suas decisões, possui o poder de, se necessário, 

sacrificar milhões para salvar bilhões e sacrificar bilhões para salvar trilhões. 

Não há absolutamente nenhum limite para o que Tribunal possa realizar, a 

fim de manter o equilíbrio. 
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1 - One-Above-All (O Único Sobre Todos) - Marvel 
 

 
 

ELE é o Criador de 

todas as realidades em 

todas as linhas do 

tempo em cada parte 

do universo. Ele é 

essencialmente "Deus" 

e, portanto, nada pode 

existir sem ELE. Isso 

faz dele o mais 

poderoso do que todos 

os seres ou entidades 

combinadas. O One-

Above-All é Deus, ou 

seja, ele tem todos os 

atributos divinos 

(onisciência, 

onipotência, 

onipresença, 

onibenevolência e 

invencibilidade). 
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7 Personagens dos Quadrinhos Que Foram Adotados 
 

Adoção é um dos gestos mais lindos que um ser humano pode ter, mas que 

em alguns casos acontece também na natureza, como a gata que adotou os 

pintinhos ou a cadela que adotou dois filhotes de tatu. Se no mundo animal 

esse gesto já é lindo imagina nos seres humanos, quando uma pessoa tem a 

sorte de escolher amar uma "pessoinha" e dar toda a proteção, cuidado e 

futuro que ela precisa. No mundo dos quadrinhos isso já aconteceu algumas 

vezes. 

 

7 e 6 - Cable e Hope Summers 

 

 
 

Cable é filho biológico de de Scoot Summers (Cíclope) e Madelyne Pryor, 

clone da Jean Grey, mas ao nascer foi infectado com o tecnovírus, que só 

poderia ser curado no futuro. Ele foi criado pelos seus pais adotivos Scoot 

Summers e Jean Grey. Sim você não leu errado. A mente de Jean e Scoot 

foram levados para o futuro (sem ser eles mesmos) para criarem o jovem 

mutante.  Já Hope Summers é a primeira mutante a nascer após o "no more 

mutants" (imagem abaixo). Cable a leva para o futuro e a cria/treina como 

filha/soldado junto com sua esposa, mas após a sua morte (segunda imagem 

abaixo) assume os papéis de pai e mãe da jovem mutante.  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dEbH2pE2YtI
https://www.youtube.com/watch?v=dEbH2pE2YtI
https://www.youtube.com/watch?v=wcSVydvrjAo
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5 e 4 - Pietro e Wanda 

 

 
 

Com medo de seu marido Magneto, Magda Lehnsherr foge ainda grávida 

para a Cidadela do Alto Evolucionário, onde encontrou Bova (uma vaca 

humanoide) que acabou fazendo o seu parto. Após, Magda foge sem nunca 

mais voltar e deixa seus filhos sendo criados pela Bova. Sem poder mais 

cuidar das crianças, Bova os entrega a um casal de ciganos que os cria. 
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3 - Loki Laufeyson 

 

 
 

Loki Laufeyson (filho de Laufey - Laufeyson) é na verdade da raça dos 

Gigantes de Gelo, príncipe herdeiro filho do Rei Laufey. Entretanto, nasceu 

anão para os padrões dos gigantes - mas normal para humanoides - e foi 

abandonado por seu pai. Odin o adotou e o levou para Asgard e nunca lhe 

contou a verdade até que ele mesmo descobriu. Recebeu o mesmo amor e 

carinho de Thor, mas achou que na verdade Odin o tinha adotado para que 

Thor se sobressaísse a ele, ficando assim submisso a sua família asgardiana e 

nunca assumindo nem o trono de Asgard nem o de Jotunheim. 

 

2 - Homem Aranha 

 

 
 

Nesse caso temos uma adoção familiar. Impossibilitados de cuidá-lo, os pais 

precisam deixar seu filho com os Tios May e Ben Parker, que o cuidaram 

com todo amor que teriam com seu próprio filho. Muito do que vemos na 

personalidade do Aranha vem da criação que ele teve por essas pessoas tão 

carinhosas. 
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1 - Superman 

 

 
 

O nosso marciano favorito (menos para o Lex Luthor) 

foi adotado sem nenhuma preparação e conhecimento 

prévio, o que importava era o amor que esse casal tinha 

para dar. As bases do mundo dos super-heróis são 

fundamentadas nos preceitos ensinados por Martha e 

Jonathan Kent ao pequeno bebezinho que foi 

encontrado em meio aos destroços de uma nave que 

caiu do céu. Se ele fosse encontrado por pessoas 

diferentes (como vimos no Red Son) a história teria sido 

bem diferente. 
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