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Confira também
•  A Semana

•  Datas

•  Números

 

 

  

 

Confira também outros sites:

MAIS ACESSADOS

MAPA DA DOR
Ela diz quando seu
corpo começa a
ficar doente.
Então, clique aqui

e saiba o que pode ser

Guarda−roupa: aprenda 
como escolher roupas de 
trabalho sem errar 

Homem Mulher

Kamasutra:  bonecos ensinam
o que fazer entre os lençóis

Arrume seu quarto:  e confira 
se ele revela seu jeito de ser

Etiqueta: divirta−se e domine
as regras básicas

•  Listar todos

GALERIAS DE FOTOS

ELES 
SOBREVIVEM
As espécies
salvas de
desaparecer do

mapa graças a projetos
brasileiros de perservação

Eletrodomésticos:  os
equipamentos criados com 
tecnologia espacial

Espionagem: as armas 
usadas por agentes secretos 
em guerras

Viagens exóticas:  os 
destinos inusitados oferecidos 
no Brasil

•  Outras galerias

TESTES

ESCOLHA SEU
DIVÃ
Psicoterapias se
proliferam, mas 
qual tem mais a 

ver com seu perfil? Clique e 
descubra

Olhares:  avalie sua
capacidade de decifrar
olhares e expressões faciais

Potência: calcule em que 
marcha anda seu carro

Idade:  confira se o seu rosto 
revela, de fato, sua idade real

Tal cão, tal dono:  descubra
que tipo de cachorro você
seria

•  Mais testes

CALCULADORAS

RECEITA DA
MALHAÇÃO
Confira se a sua
dose diária de
exercícios está

correta ou se você passa da
conta

Dieta: em cada planeta do 
sistema solar você seria mais
leve

Imposto: quanto do seu
salário vai para os cofres
públicos?

De olho no bebê:  saiba se 
ele está crescendo
normalmente
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"NãofoisorteFoitreinamento"
LaísSouzaginastaqueganhouparao
Brasil a medalha de ouro no Campeonato
Mundial na Alemanha

 

 

"FoioEuricoMirandaque
me colocou no partido. E
ele me disse que eu posso
serdeputado"
Romáriojogadorde
futebol, falando sobre o 

seu ingresso no Partido Progressista

 
"Euatédurmoemcena"
Cris Bonna, atriz, que 
interpreta Dorothy, a 
personagemqueestáem
coma na novela Bang Bang, 
da Rede Globo

 

 

"Éumapenamassó
quando morrer terei
omeuvalorreconhecido
Jápenseiemsimulara
minhamorteparaversea
glóriavemlogo"

Ivan Cardoso, cineasta

 
"Façoissoparamantera
minhavozgrossa"
Leny Andrade, cantora, ao
comentarqueéumadas
poucasintérpretes
brasileiras que ainda 

fumam
 

 

"Adororabada"
LavíniaVlasakatriz

 "Fizemosumacompetição
para ver quem inventava o
piornome"  
HerbertViannamúsico
explicando como surgiu o 
nome de sua banda,
Paralamas do Sucesso

 

 

"Comoalguémpodeproduzircultura
senãotemlugarparafazerxixi"  
MunizSodrépresidentedaBiblioteca
Nacionalaoconstatarquenãotembanheiro
notérreodasededainstituição

 

"Quandoeudigoquesoucientista
ninguémacreditasóporquesou
falanteeadorousarminissaia"
Marcia Barbosa, coordenadora da
UniãoInternacionaldeFísicaPurae
professora da Universidade Federal do
Rio Grande do Sul

 

 

Disse que disse

Adivinhe quem disse o quê
na semana

Quem sou eu?

Confira recortes de fotos e
diga quem é

Não precisa tanto!

Como esconder 
as imperfei−
ções do corpo

Que lugar é esse?

Descubra os
endereços 
mais curiosos
do mundo

Idade emocional

Descubra se 
sua idade 
emocional
é a mesma do
RG

O santo de cada um

Quem socorre
os políticos
em época de
crise?

Manias

Cada 
calebridade 
com a sua 
esquisitice 

Calculadora

Calcule a 
quantas
anda o seu
coração

Traduza seu sonho

Conheça o
significado
de alguns
símbolos

Penso, logo existo

Adivinhe de 
quem são as
frases mais 
ditas no 
dia−a−dia

O nome das estrelas
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Haja fôlego!:  quantas vezes
na sua vida você irá
desarrumar os lençóis

•  Outros cálculos

 

Adivinhe o
nome de 
registro de 
alguns famosos

Por onde eles andam?

O que os 
famosos
do passado
fazem hoje?

Parece óbvio...

...mas não é.
Confira como
você se sairia
de pegadinhas

Guarda−roupa

Saiba o que 
vestir sem ter 
medo de errar

Homem Mulher

QUER MAIS?
Clique aqui 
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