Curiosidades

CURIOSIDADES Alimentos Um adulto comum necessita em média 2.000 calorias diárias
para suprir suas necessidades energéticas, porém essa regra não funciona no mundo todo.
Pessoas que vivem em países temperados utilizam cerca de 3.500 calorias diárias. Já na
Antártida, onde se vive com temperaturas extremamente baixas, as pessoas precisam de cerca
de 5.000 calorias ao dia.
Os Sete Anões:
. Dunga
. Zangado
. Atchin
. Soneca
. Mestre
. Dengoso
. Feliz
"Apartheid"
palavra que na língua africânder significa “desenvolvimento separado”. Segregação racial e
discriminação social, econômica e política contra os negros da África do Sul. O regime durou
da década de 1960 à década de 1990.
O aplauso existe há cerca de 3 mil anos. No princípio, era um gesto religioso, popularizado em
rituais pagãos: o barulho devia chamar a atenção dos deuses. No teatro clássico grego, era a
forma pela qual os artistas pediam à platéia que invocasse os espíritos protetores das artes. O
costume chegou à Roma pré-cristã, onde se tornou comum nos discursos populares.
Os Doze Apóstolos:
1 - Simão Pedro;
2 - Tiago (o maior);
3 - João;
4 - Filipe;
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5 - Bartolomeu;
6 - Mateus;
7 - Tiago (o menor);
8 - Simão;
9 - Judas Tadeu;
10 - Judas Iscariotes;
11 - André
12 - Tomé.
Após a traição de Judas Iscariotes, os outros onze apóstolos elegeram Matias para ocupar o
seu lugar.
Aracaju: Alguns estudiosos que dão o étimo tupi “ar” (nascer) e “ka´yu” (cajueiro). Outros dizem
que o nome vem também do tupi “A´ra” + “aka´yu” (cajueiro dos papagaios).
Bíblia dados interessantes.
A Bíblia foi escrita num período que mais de 1600 anos.
É uma obra de 40 autores, das mais variadas profissões: de humildes agricultores, pescadores
até renomados reis.
O Codex Vaticanus é provavelmente o mais antigo exemplar da Bíblia em forma completa.
A sua primeira tradução para o inglês foi feita por Wycliffe, em 1380.
Martinho Lutero o reformador foi o seu primeiro tradutor o povo alemão.
Salmo 117 é o capítulo mais curto da Bíblia
Salmo 118 é o capítulo que está no centro da Bíblia. Há 594 capítulos antes e depois do Salmo
118
O Versículo que se encontra no centro da Bíblia está em Salmo 118:8
No Novo Testamento, no livro de São Mateus, está escrito "é mais fácil um camelo passar pelo
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buraco de uma agulha que um rico entrar no Reino dos Céus"... o problema é que São
Jerônimo, o tradutor do texto, interpretou a palavra "kamelos" como camelo, quando na
verdade, em grego, "kamelos" são as cordas grossas com que se amarram os barcos. A idéia
da frase permanece a mesma, mas qual parece mais coerente?
As Datas de Casamento:
1 ano - Bodas de Algodão
2 anos - Bodas de Papel
3 anos - Bodas de Trigo ou Couro
4 anos - Bodas de Flores e Frutas ou Cera
5 anos - Bodas de Madeira ou Ferro
10 anos - Bodas de Estanho ou Zinco
15 anos - Bodas de Cristal
20 anos - Bodas de Porcelana
25 anos - Bodas de Prata
30 anos - Bodas de Pérola
35 anos - Bodas de Coral
40 anos - Bodas de Rubi ou Esmeralda
45 anos - Bodas de Platina ou Safira
50 anos - Bodas de Ouro
55 anos - Bodas de Ametista
60 anos - Bodas de Diamante ou Jade
65 anos - Bodas de Ferro ou Safira
70 anos - Bodas de Vinho
75 anos - Bodas de Brilhante ou Alabastre
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80 anos - Bodas de Nogueira ou Carvalho

A Catedral de Maringá ou Catedral Basílica Menor de Nossa Senhora da Glória Capacidade
para 4.500 pessoas. Possui 124 m de altura contando o crucifixo; Altura livre: 84 metros;
Diâmetro externo: 50 m; interno: 38 m; 16 Vitrais de autoria de Lorenz Osterroth; Crucifixo de
madeira que possui 7 m é do escultor Conrado Moser. Por ocasião do Natal essa torre se
tranforma de uma da mais linda e a mais elevada àrvore de Natal do mundo
A maior caverna do mundo é a Câmara Sarawak, no Parque Nacional Gunung Mulu, na
Malásia. Sua cavidade tem 700 metros de comprimento, 70 metros de altura no ponto mais
baixo e 300 metros de largura média.
A cidade mais antiga do Brasil é São Vicente, no litoral paulista. Foi fundada por Martim Afonso
de Souza em 1532, quando Portugal começou efetivamente a colonizar o Brasil porque aqui
precisava implantar a produção de açúcar.
As Sete Cores do Arco-Íris:
Vermelho,
Laranja,
Amarelo,
Verde,
Azul,
Anil e
Violeta.
Os Dez Mandamentos
1º - Amar a Deus sobre todas as coisas;
2º - Não tomar o Seu Santo Nome em vão;
3º - Guardar domingos e dias de festa;
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4º - Honrar pai e mãe;
5º - Não matar;
6º - Não pecar contra a castidade;
7º - Não furtar;
8º - Não levantar falso testemunho;
9º - Não desejar a mulher do próximo e
10 - Não cobiçar as coisas alheias.
Os Sete Dias da Semana e os Astros e Planetas
Os dias, nos demais idiomas- com excessão da língua portuguesa , mantém os nomes dos
sete corpos celestes conhecidos desde os babilônios:
. Domingo - dia do Sol
. Segunda - dia da Lua.
. Terça- dia de Marte
. Quarta - dia de Mercúrio
. Quinta- dia de Júpiter
. Sexta- dia de Vênus
. Sábado- dia de Saturno
Os Quatro Elementos e os Signos
. Terra (Touro - Virgem - Capricórnio)
. Água (Câncer - Escorpião - Peixes)
. Fogo (Carneiro - Leão - Sagitário)
. Ar (Gêmeos - Balança - Aquário)
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Os quatro Evangelistas
. Lucas (representado pelo touro)
. Marcos (representado pelo leão)
. João (representado pela águia)
. Mateus (representado pelo anjo)
Antigamente, na Inglaterra, não se podia fazer sexo sem o consentimento do Rei (a não ser
que se tratasse de um membro da família real). Quando queriam fazer amor/dar uma/esquiar,
tinham que pedir para o monarca, que lhes entregava uma placa, que deviam colocar na frente
da porta de seu quarto enquanto tivessem relações. A placa dizia "Fornification Under Consent
of the King". Essa é a origem da palavra "fuck".

Os 12 Trabalhos de Hércules
Em um acesso de loucura provocado por Hera, Héracles matou a esposa e os filhos a
flechadas. Para expiar esse crime, consultou o oráculo do Delfos; a Pítia enviou-o à presença
do rei de Tirinto, Euristeu, que lhe uma série de provas.
1. Leão da Neméia - Animal gigantesco e forte, com pele invulnerável que devastava toda a
Argólida. Matou, sufocando-o entre seus fortes braços. Pegou sua pele e fez dela uma veste a
cabeça servia-lhe de capacete.
2. Hidra de Lerna - Monstro com nove cabeças segundo umas lendas e dez mil para outras,
das quais somente uma era imortal. Héracles conseguiu cortar as cabeças, porém a cada uma
que cortava nasciam mais duas; queimou, então, com galhos de árvores em chamas as partes
decepadas e, sobre a cabeça imortal, lançou uma pedra enorme. Então Héracles mergulhou
suas flechas no sangue da Hidra que era venenoso.
3. Javali do Erimanto - Animal que devastava a Arcádia. Perseguiu-o ininterruptamente durante
várias semanas, através de planícies e montanhas, encurralando-o finalmente no cimo do
monte, que estava coberto de neve.
4. Corca de Cerineia - Tinha chifres de ouro e pés de cobre, consagrada à Ártemis. Era
também chamada "a corça de Mênalo, do monte desse nome na Arcádia. Héracles perseguiu-a
durante um ano inteiro e, como necessitasse trazê-la viva, feriu-a somente numa das patas.
5. Aves Estinfalidas - Pássaros gigantes com garras , bicos e penas de bronze, que lançavam
como se fossem dardos. Estas moravam no lago Estínfalo, na Arcádia. Héracles matou umas e
pôs em debandas outras.
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6. Cinto de Hipolita - Tomou de Hipólita, rainha das Amazonas, após furiosa luta, para levá-lo a
Admeta, filha de Euristeu. Na volta matou perto de Tróia um monstro, ao qual fora exposta
Hesíone, filha do rei Laomedonte, que lhe prometera como recompensa os cavalos dados por
Zeus em troca de Ganimedes. Laomedonte, porém, não manteve a palavra, pelo que Héracles
partiu ameaçando a guerra em curto prazo.
7. Currais de Augias - Limpou-as, desviando o curso de um rio para as terras deste, o que fez
em apenas um dia. Não recebendo o pagamento combinado, a décima parte de seus
rebanhos, Héracles moveu guerra a Augias, devastou-lhe o território e acabou por matar-lhe
com seus filhos. Após essa façanha, Héracles instituiu os Jogos Olímpicos.
8. Touro de Creta - Capturou e levou vivo a Micenas atravessando o mar egeu a nado com o
touro em baixo de um braço. Este touro Poseidon tornara furioso para castigar Monos. Depois
de mostrá-lo a Euristeu, soltou-o.
9. Cavalos de Diomedes - Diomedes, rei da Trácia, que este sustentava com carne dos
forasteiros que pisassem o seu território. Héracles venceu Diomedes e o deu como alimento a
seus próprios cavalos, depois amarrou-os e levou-os a Euristeu, que os soltou.
10. Bois de Geriao - Capturou-os na ilha de Eritéia, na volta foi protagonista de outras
aventuras.
11. Pomos das Hesperides - Roubou-as, estas que o dragão Ládon guardava do longínquo
Ocidente, num jardim. Héracles encarregou Atlas de buscá-los enquanto sustentava, nas
costas, o peso do céu.
12. Cérbero - Cão monstruoso de três cabeças, corpo de leão e rabo de serpente, guarda do
Érebo. Héracles segurou-o pela goela, acorrentou-o e levou-o a Euristeu, para que o visse. Em
seguida, reconduziu-o ao Érebo.
Jejum
Além de Jesus, Elias e Moisés foram os únicos homens que jejuaram 40 dias e 40 noites. (I
Reis 19:8 e Deut. 9:9)
Nos conventos, durante a leitura das Escrituras Sagradas, ao se referir a São José, diziam
sempre "Pater Putativus", (ou seja: "Pai Suposto") abreviando em "P.P." Assim surgiu a idéia,
nos países de colonização espanhola, de chamar os José de Pepe.
Quando os conquistadores ingleses chegaram a Austrália, se assustaram ao ver uns estranhos
animais que davam saltos incríveis. Imediatamente chamaram um nativo (os aborígenes
australianos eram extremamente pacíficos) e perguntaram qual o nome do bicho. O índio
sempre repetia "Kan Ghu Ru", e portanto o adaptaram ao inglês, "kangaroo" (canguru). Depois,
os lingüistas determinaram o significado, que era muito claro: os indígenas queriam dizer: "Não
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te entendo".
.

CURIOSIDADES
Alimentos Um adulto comum necessita em média 2.000 calorias diárias para suprir suas
necessidades energéticas, porém essa regra não funciona no mundo todo.Pessoas que vivem
em países temperados utilizam cerca de 3.500 calorias diárias. Já na Antártida, onde se vive
com temperaturas extremamente baixas, as pessoas precisam de cerca de 5.000 calorias ao
dia.

Os Sete Anões:. Dunga. Zangado . Atchin. Soneca . Mestre. Dengoso. Feliz

"Apartheid" palavra que na língua africânder significa “desenvolvimento separado”.
Segregação racial e discriminação social, econômica e política contra os negros da África do
Sul. O regime durou da década de 1960 à década de 1990.

O aplauso existe há cerca de 3 mil anos. No princípio, era um gesto religioso, popularizado em
rituais pagãos: o barulho devia chamar a atenção dos deuses. No teatro clássico grego, era a
forma pela qual os artistas pediam à platéia que invocasse os espíritos protetores das artes. O
costume chegou à Roma pré-cristã, onde se tornou comum nos discursos populares.

Os Doze Apóstolos: 1 - Simão Pedro;2 - Tiago (o maior); 3 - João; 4 - Filipe; 5 - Bartolomeu;
6 - Mateus; 7 - Tiago (o menor);8 - Simão; 9 - Judas Tadeu; 10 - Judas Iscariotes; 11 - André
12 - Tomé.Após a traição de Judas Iscariotes, os outros onze apóstolos elegeram Matias para
ocupar o seu lugar.

Aracaju: Alguns estudiosos que dão o étimo tupi “ar” (nascer) e “ka´yu” (cajueiro). Outros
dizem que o nome vem também do tupi “A´ra” + “aka´yu” (cajueiro dos papagaios).
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Bíblia dados interessantes. A Bíblia foi escrita num período que mais de 1600 anos.É uma
obra de 40 autores, das mais variadas profissões: de humildes agricultores, pescadores até
renomados reis.O Codex Vaticanus é provavelmente o mais antigo exemplar da Bíblia em
forma completa.A sua primeira tradução para o inglês foi feita por Wycliffe, em 1380.Martinho
Lutero o reformador foi o seu primeiro tradutor o povo alemão.Salmo 117 é o capítulo mais
curto da BíbliaSalmo 118 é o capítulo que está no centro da Bíblia. Há 594 capítulos antes e
depois do Salmo 118 O Versículo que se encontra no centro da Bíblia está em Salmo 118:8No
Novo Testamento, no livro de São Mateus, está escrito "é mais fácil um camelo passar pelo
buraco de uma agulha que um rico entrar no Reino dos Céus"... o problema é que São
Jerônimo, o tradutor do texto, interpretou a palavra "kamelos" como camelo, quando na
verdade, em grego, "kamelos" são as cordas grossas com que se amarram os barcos. A idéia
da frase permanece a mesma, mas qual parece mais coerente?

Significado das Datas de Casamento: 1 ano - Bodas de Algodão 2 anos - Bodas de Papel 3
anos - Bodas de Trigo ou Couro 4 anos - Bodas de Flores e Frutas ou Cera 5 anos - Bodas de
Madeira ou Ferro 10 anos - Bodas de Estanho ou Zinco 15 anos - Bodas de Cristal 20 anos Bodas de Porcelana 25 anos - Bodas de Prata 30 anos - Bodas de Pérola35 anos - Bodas de
Coral 40 anos - Bodas de Rubi ou Esmeralda45 anos - Bodas de Platina ou Safira50 anos Bodas de Ouro 55 anos - Bodas de Ametista 60 anos - Bodas de Diamante ou Jade 65 anos Bodas de Ferro ou Safira70 anos - Bodas de Vinho 75 anos - Bodas de Brilhante ou Alabastre
80 anos - Bodas de Nogueira ou Carvalho.

A Catedral de Maringá ou Catedral Basílica Menor de Nossa Senhora da Glória Capacidade
para 4.500 pessoas. Possui 124 m de altura contando o crucifixo; Altura livre: 84 metros;
Diâmetro externo: 50 m; interno: 38 m; 16 Vitrais de autoria de Lorenz Osterroth; Crucifixo de
madeira que possui 7 m é do escultor Conrado Moser. Por ocasião do Natal essa torre se
tranforma de uma da mais linda e a mais elevada àrvore de Natal do mundo.

A maior caverna do mundo é a Câmara Sarawak, no Parque Nacional Gunung Mulu, na
Malásia. Sua cavidade tem 700 metros de comprimento, 70 metros de altura no ponto mais
baixo e 300 metros de largura média.
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A cidade mais antiga do Brasil é São Vicente, no litoral paulista. Foi fundada por Martim
Afonso de Souza em 1532, quando Portugal começou efetivamente a colonizar o Brasil porque
aqui precisava implantar a produção de açúcar.

As Sete Cores do Arco-Íris:Vermelho, Laranja, Amarelo,Verde, Azul, Anil e Violeta.

Os Dez Mandamentos: 1º - Amar a Deus sobre todas as coisas;2º - Não tomar o Seu Santo
Nome em vão;3º - Guardar o sétimo dia, o sábado;4º - Honrar pai e mãe;5º - Não matar;6º Não cometer adultério;7º - Não furtar;8º - Não levantar falso testemunho;9º - Não desejar a
mulher do próximo e10 - Não cobiçar as coisas alheias.

Os Sete Dias da Semana e os Astros e Planetas
Os dias, nos demais idiomas- com excessão da língua portuguesa , mantém os nomes dos
sete corpos celestes conhecidos desde os babilônios:. Domingo - dia do Sol . Segunda - dia da
Lua. . Terça- dia de Marte. Quarta - dia de Mercúrio . Quinta- dia de Júpiter . Sexta- dia de
Vênus . Sábado- dia de Saturno
Os Quatro Elementos e os Signos. Terra (Touro - Virgem - Capricórnio) . Água (Câncer Escorpião - Peixes) . Fogo (Carneiro - Leão - Sagitário) . Ar (Gêmeos - Balança - Aquário).

Os quatro Evangelistas . Lucas (representado pelo touro) . Marcos (representado pelo leão).
João (representado pela águia). Mateus (representado pelo anjo).

Antigamente, na Inglaterra, não se podia fazer sexo sem o consentimento do Rei (a não
ser que se tratasse de um membro da família real). Quando queriam fazer amor/dar
uma/esquiar, tinham que pedir para o monarca, que lhes entregava uma placa, que deviam
colocar na frente da porta de seu quarto enquanto tivessem relações. A placa dizia
"Fornification Under Consent of the King". Essa é a origem da palavra "fuck".
Os 12 Trabalhos de Hércules. Em um acesso de loucura provocado por Hera, Héracles
matou a esposa e os filhos a flechadas. Para expiar esse crime, consultou o oráculo do Delfos;
a Pítia enviou-o à presença do rei de Tirinto, Euristeu, que lhe uma série de provas.
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1. Leão da Neméia - Animal gigantesco e forte, com pele invulnerável que devastava toda a
Argólida. Matou, sufocando-o entre seus fortes braços. Pegou sua pele e fez dela uma veste a
cabeça servia-lhe de capacete.

2. Hidra de Lerna - Monstro com nove cabeças segundo umas lendas e dez mil para outras,
das quais somente uma era imortal. Héracles conseguiu cortar as cabeças, porém a cada uma
que cortava nasciam mais duas; queimou, então, com galhos de árvores em chamas as partes
decepadas e, sobre a cabeça imortal, lançou uma pedra enorme. Então Héracles mergulhou
suas flechas no sangue da Hidra que era venenoso.

3. Javali do Erimanto - Animal que devastava a Arcádia. Perseguiu-o ininterruptamente durante
várias semanas, através de planícies e montanhas, encurralando-o finalmente no cimo do
monte, que estava coberto de neve.

4. Corca de Cerineia - Tinha chifres de ouro e pés de cobre, consagrada à Ártemis. Era
também chamada "a corça de Mênalo, do monte desse nome na Arcádia. Héracles perseguiu-a
durante um ano inteiro e, como necessitasse trazê-la viva, feriu-a somente numa das patas.

5. Aves Estinfalidas - Pássaros gigantes com garras , bicos e penas de bronze, que lançavam
como se fossem dardos. Estas moravam no lago Estínfalo, na Arcádia. Héracles matou umas e
pôs em debandas outras.

6. Cinto de Hipolita - Tomou de Hipólita, rainha das Amazonas, após furiosa luta, para levá-lo a
Admeta, filha de Euristeu. Na volta matou perto de Tróia um monstro, ao qual fora exposta
Hesíone, filha do rei Laomedonte, que lhe prometera como recompensa os cavalos dados por
Zeus em troca de Ganimedes. Laomedonte, porém, não manteve a palavra, pelo que Héracles
partiu ameaçando a guerra em curto prazo.

7. Currais de Augias - Limpou-as, desviando o curso de um rio para as terras deste, o que fez
em apenas um dia. Não recebendo o pagamento combinado, a décima parte de seus
rebanhos, Héracles moveu guerra a Augias, devastou-lhe o território e acabou por matar-lhe
com seus filhos. Após essa façanha, Héracles instituiu os Jogos Olímpicos.

11 / 13

Curiosidades

8. Touro de Creta - Capturou e levou vivo a Micenas atravessando o mar egeu a nado com o
touro em baixo de um braço. Este touro Poseidon tornara furioso para castigar Monos. Depois
de mostrá-lo a Euristeu, soltou-o.

9. Cavalos de Diomedes - Diomedes, rei da Trácia, que este sustentava com carne dos
forasteiros que pisassem o seu território. Héracles venceu Diomedes e o deu como alimento a
seus próprios cavalos, depois amarrou-os e levou-os a Euristeu, que os soltou.

10. Bois de Geriao - Capturou-os na ilha de Eritéia, na volta foi protagonista de outras
aventuras.

11. Pomos das Hesperides - Roubou-as, estas que o dragão Ládon guardava do longínquo
Ocidente, num jardim. Héracles encarregou Atlas de buscá-los enquanto sustentava, nas
costas, o peso do céu.

12. Cérbero - Cão monstruoso de três cabeças, corpo de leão e rabo de serpente, guarda do
Érebo. Héracles segurou-o pela goela, acorrentou-o e levou-o a Euristeu, para que o visse. Em
seguida, reconduziu-o ao Érebo.

Jejum. Além de Jesus, Elias e Moisés foram os únicos homens que jejuaram 40 dias e 40
noites. (I Reis 19:8 e Deut. 9:9)

São José PP - Nos conventos, durante a leitura das Escrituras Sagradas, ao se referir a São
José, diziam sempre "Pater Putativus", (ou seja: "Pai Suposto") abreviando em "P.P." Assim
surgiu a idéia, nos países de colonização espanhola, de chamar os José de Pepe.

Canguru - Quando os conquistadores ingleses chegaram a Austrália, se assustaram ao ver
uns estranhos animais que davam saltos incríveis. Imediatamente chamaram um nativo (os
aborígenes australianos eram extremamente pacíficos) e perguntaram qual o nome do bicho. O
índio sempre repetia "Kan Ghu Ru", e portanto o adaptaram ao inglês, "kangaroo" (canguru).
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Depois, os lingüistas determinaram o significado, que era muito claro: os indígenas queriam
dizer: "Não te entendo".
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