
https://youtu.be/zZA_YmPRNRo 

https://youtu.be/kBZTk48zuJ8 

Chris Hemsworth "Thor" mostrando que também tem o poder da zueira! 

Que o Thor é um dos vingadores mais poderosos, isso todos já sabem, mas você 
conhece bem o Chris Hemsworth - ator que interpreta o herói? Viemos mostrar pra 

vocês queridas pipocas, que além de muito bonito e talentoso, Chris também é 

muito zueiro! Ele adora zuar seus amigos e pregar pegadinhas! 

[inserir: 10’57” a 11’01” de https://youtu.be/zZA_YmPRNRo] 

Chris Hemsworth está com 37 anos e é australiano, ele tem dois irmãos que 

também são atores, e um deles, o Liam Hemsworth,  é muito famoso por ter 

trabalhado na franquia Jogos Vorazes!  

E apesar de arrancar suspiros da mulherada, é melhor que elas tirem o olho! Pois o 

bonitão não é solteiro, está casado há 10 anos com a Elsa Pataky, atriz espanhola 

conhecida pelo seu papel de policial em Velozes e Furiosos. Juntos, o casal tiveram 

três filhos lindos! 

[inserir: 2’19” a 2’24” de https://youtu.be/zZA_YmPRNRo] 

Mas antes de falarmos mais sobre o Chris e mostrar seu lado super zueiro, temos 

um recado rápido sobre o Pipoca Perfeita, você sabia que apenas 0.9% das 
pessoas que assistem os nossos vídeos se inscrevem? Então, pedimos com muito 

carinho que você se inscreva, além de ser grátis, ajuda o canal, e você pode se 

desinscrever a qualquer momento! 

[inserir: 2’43” a 2’58” de https://youtu.be/zZA_YmPRNRo] 

Entre seus amigos e outras pessoas de convívio, Chris Hemsworth, o galã 

australiano, é notável por "suas gracinhas", quase sempre ele é flagrado pregando 

alguma pegadinha em alguém. 

Deve ser o máximo conviver com ele, não é mesmo? Chris parece mesmo muito 
divertido, mas para as vítimas das pegadinhas, talvez não seja tão engraçado 

assim. 
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[inserir: 0’28” a 0’30” de https://youtu.be/zZA_YmPRNRo] 

Subtítulo: Um super paizão legal! 

E quem mais se diverte com esse jeitão engraçado do Chris são os seus filhos, e 

até mesmo os amiguinhos deles, imagine visitá-los e se deparar com Thor 

dançando e zuando no meio da sala… Fala sério, bate até uma invejinha! 

[inserir: 0’04” a 0’19” de https://youtu.be/zZA_YmPRNRo] 

Como vimos, o ator é bastante divertido, por isso parece ser  um pai muito legal! 
Para provar, nós separamos pra vocês pipocas, alguns momentos em que ele foi 

um super paizão com os seus pequenos! 

[inserir: 01’07” a 01’17” de https://youtu.be/zZA_YmPRNRo] 

Como um típico australiano, Chris adora surfar e sempre que pode surfa com suas 
crianças. E quando dizemos sempre, é sempre mesmo! Até quando está para vir 

uma tempestade, o que não deve ser um grande problema, afinal ele é o Thor! 

[inserir: 07’07” a 07’25” e 11'10: a 11'20 de https://youtu.be/zZA_YmPRNRo] 

Além do Surf, Chris também gosta de levar a família para esquiar na neve! 

5' 00 a 5'20 de de https://youtu.be/zZA_YmPRNRo] 

E vamos concordar que ele esquia muito bem né, deu até para fazer uma "gracinha" 

para a câmera, eu adorei e vocês? 

Em uma entrevista, Chris conta de maneira engraçada que fica totalmente perdido 

quando seus filhos falam em espanhol com a sua esposa. 

[inserir: 05'35 a 05'59 de https://youtu.be/zZA_YmPRNRo] 

 

E falando na sua esposa, Chris contou que em algumas brigas entre os dois, ela 

discute também em espanhol! Eu achei chique! 

[inserir: 04'33 a 04'55 de https://youtu.be/zZA_YmPRNRo] 

Subtítulo:  A carreira de ator 
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Chris Hemsworth começou a atuar no ano de 2002 em diversas séries de tv, porém, 
o ator só ficou famoso após participar do filme Star Trek como Capitão Kirk, em 

2009, e por estrelar os filmes Branca de "Neve e o Caçador" de 2013, e "Thor" em 

2013. 

Mas cá entre nós, o que o deixou famoso mesmo foi seu excelente papel como o 

deus Nórdico em Vingadores, que lhe caiu tão bem, que deixou muitas fãs 

apaixonadas e recebeu vários prêmios pela atuação!  

[inserir: 01'54 a 02'24 de 

https://youtu.be/pBn3o9HVLgg ] 

Mas nem sempre tudo foi tão glamouroso  para Chris Hemsworth, o galã quase 

desistiu da carreira uma vez, o motivo foi quando ele deixou a Austrália para tentar a 

fama internacional em Los Angeles, onde  não obteve muito sucesso e pensou em 
desistir de ser ator. 

Ainda bem que logo depois tudo deu certo e Chris se tornou o que conhecemos 

hoje. Agradecemos por eles não ter desistido!  

[inserir: 00'38 a 00'44 de https://youtu.be/pBn3o9HVLgg] 

Subtítulo:  Zueira, zueira e zueira 

[Inserir: 00'00 a 00'03 de https://youtu.be/pBn3o9HVLgg] 

Voltando a falar em zuação, olha só esta entrevista onde Chris responde o que 

achou de não ter participado do filme a "Guerra Civil". 

[Inserir: 03'11 a 03:15 e 03'30 a 03'45 de  

https://youtu.be/zZA_YmPRNRo ] 

Mesmo sendo brincadeira, eu não duvido que ele tenha essa bola toda, e vocês?  

Nós adoramos momentos assim do Chris  Hemsworth e separamos alguns para 

vocês. 

O próximo é uma outra entrevista, onde o galã respondeu uma divertida pergunta 

sobre o Thor e Hulk, veja só! 
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[inserir 00'49 a 01' 06 de https://youtu.be/zZA_YmPRNRo] 

O melhor ainda é quando Chris responde de forma hilária em entrevistas, na 
próxima por exemplo, ele fingiu não ligar nem um pouco para a pergunta 

incoviniente da jornalista, fazendo um deboche invejável.  

[inserir: 01:37 a 01'58 de https://youtu.be/zZA_YmPRNRo] 

E este outro momento também é um máximo, perguntaram a ele qual o seu Chris 
favorito do elenco de Vingadores… e deu ruim pro Capitão América, interpretado 

por Chris Evans, confiram. 

[inserir: 06'21 a 06'43 de https://youtu.be/zZA_YmPRNRo] 

 Após assistir os momentos zueiros do Chris, temos que concordar, aonde ele 

estiver é risada na certa! 

[inserir: 01'20 a 01'25 de https://youtu.be/zZA_YmPRNRo] 

Final 

Se você curtiu esse vídeo, saiba que temos muitos outros sobre os vingadores no 

nosso canal, é só se inscrever! Recomendamos o vídeo deste link, está muito legal!  

Inserir link:  https://youtu.be/ht1UwYG7t44  
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