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Gestos apaixonados ao longo da história que humilham qualquer presente que você esteja 
planejando para o Dia dos Namorados

PAIXÃO VERSUS POLÍTICA

Em 1840, a rainha inglesa Vitória __________(gnorar- pretérito perfeito) a tradição de se casar por 
alianças políticas ao se apaixonar pelo primo, o príncipe Alberto. Ficaram juntos até ele morrer, em 
1861. Vitória, então, vestiu-se de preto por anos e o ________(homenagear- pretérito perfeito) com 
diversos monumentos, como o museu Victoria & Albert e a casa de espetáculos Royal Albert Hall

UMA FLOR PARA OUTRA FLOR

A Babilônia, que _________ (ficar- pretérito imperfeito) no atual Iraque, __________(ser- pretérito 
imperfeito)  um território seco e árido. Má notícia para o rei Nabucodonosor: sua esposa Ametys 
sentia falta da rica vegetação de sua cidade natal. Para alegrar sua amada, ele mandou erguer pátios 
decorados com as mais belas plantas das regiões vizinhas . E assim criou os Jardins Suspensos da 
Babilônia

OS ROMÂNTICOS PREFEREM AS LOIRAS

O jogador de beisebol Joe DiMaggio e a atriz Marilyn Monroe eram o Jay-Z e a Beyoncé de sua 
época. Foi um casamento atribulado, que durou só 274 dias. Mas ele ___________(continuar- 
pretérito perfeito) apaixonado. Após a morte de Marilyn, DiMaggio nunca se casou e, por 20 anos, 
__________(mandar- pretérito perfeito) rosas vermelhas três vezes por semana para o túmulo 
dela
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QUE MARAVILHA!

O Taj Mahal ____________(nascer-pretérito perfeito) de uma bela história de amor. Muntaz Mahal
era a esposa mais querida do xá Jahan, imperador do clã mongol que ___________(dominar- 
pretérito imperfeito) a Índia no século 17. Em 1631, ela morreu ao dar à luz o 14º filho do xá. Para 
honrá-la, ele ordenou a construção desse gigantesco mausoléu - tão luxuoso que foi chamado de Taj,
"coroa" em persa

O REI E A PLEBEIA

O monarca inglês Eduardo 8º ____________(apaixonar-se- pretérito perfeito) pela norte-americana 
Wallis Warfield Simpson. Mas, como ela já era divorciada, o protocolo da família real não permitia 
que se tornasse rainha. Eduardo não teve dúvidas: em 10 de dezembro de 1936, abdicou do trono. 
O casamento ____________(durar- pretérito perfeito) até Wallis falecer, aos 78 anos

Complete com os verbos no presente e 
pretérito perfeito do indicativo:
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Preparo físico afeta o cérebro

Escrito por Theo Ruprecht
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Segundo novo estudo, a maior resistência física __________(está- presente) ligada a uma cognição 
melhor 

"O que você ____________(fazer- presente) hoje pelo seu corpo ___________(traz- presente) 
repercussões para a cabeça que se ____________(eles-estender- presente) por quase duas décadas", 
diz Ricardo Mario Arida, neurofisiologista da Universidade Federal de São Paulo. De acordo com o 
especialista, esse é o principal achado de uma pesquisa da Universidade de Boston, nos Estados 
Unidos.

Nela, cientistas __________(eles-testar- pretérito perfeito) o fôlego de 1 094 voluntários em cima 
de uma esteira ergométrica. Na sequência, ____________(eles-medir- pretérito perfeito) o volume 
cerebral desse pessoal com exames de imagem e ____________(repetir-pretérito perfeito)  o 
procedimento 19 anos depois. O resultado não dá margem a dúvidas. Quem tinha maior resistência 
física tendia a apresentar, após todo aquele tempo, uma massa cinzenta robusta. E esse volume 
avantajado está ligado a uma melhor cognição, além de menor risco de demência e depressão.
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Complete com os verbos no presente 

6 dicas para decorar a casa sem gastar muito
Escrito por Redação CLAUDIA

Se você está cansada da decoração da sua casa, mas aquela reforma grande não está nos planos, 
temos a solução. Com alguns truques simples de estilo, é possível renovar o ambiente sem precisar 
desembolsar quantias astronômicas. Inspire-se!

Cria uma parede-galeria

Combinar quadros de diversos tamanhos para montar uma parede-galeria _________(ser-presente) 
uma tendência de decor. A ideia é ótima para repaginar ambientes em que você não 
________(poder-presente) fazer mudanças estruturais - por exemplo, no caso de um apartamento 
alugado. Esse truque não _________(exigir-presente) pintura, ou qualquer outra mão-de-obra 
pesada, apenas disposição para montar os quadros na parede. Uma boa dica é diagramar a posição 
deles primeiro no chão e, só depois, fazer os furinhos.

Abuse das prateleiras

Aquele cantinho sem graça pode ganhar vida com prateleiras novinhas em folha. Vale preenchê-las 
com flores, quadros e outros objetos delicados.

Dê uma demão de tinta naquele móvel antigo

Que tal dar uma demão de tinta naquela estante velha? Ou ainda no gabinete de madeira do 
banheiro? Essa pode ser a salvação de uma peça antiga. De quebra, ainda vale usar um tom 
diferente para renovar o ambiente.

Troque as almofadas

É interessante investir em uma boa variedade de capas de almofada. Dependendo das cores e das 
estampas, elas ________(ser-presente) capazes de modificar o humor da sua sala.

Ou a roupa de cama

O mesmo vale para seus jogos de lençol e edredons!

Pinte uma parede com um tom vibrante

Se quiser ir só um pouco além, escolha uma linda cor vibrante e pinte uma das paredes. O poder é 
notável! Apenas uma parede colorida e sua sala, por exemplo, ficará outra.
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