Charadas Curtas com Respostas
Coleção de charadas curtas, com respostas, fáceis e difíceis, engraçadas, inteligentes, para crianças
e muito mais para você resolver.

1. Que energia só tem em casa?
Resposta: Energia soLAR.

2. Por que as cobras não picam advogados?
Resposta: Ética profissional.

3. Qual é o ar que se usa na terra?
Resposta: ARado.

4. Onde o doente não pode ficar?
Resposta: No elevaDOR

5. Qual o nome do filho do MC Kevinho?
Resposta: MC Kesuco.

6. O que o clips disse para o ímã?
Resposta: Te acho muito atraente.

7. Por que o surfista não gosta da cozinha?
Resposta: Porque lá só tem micro-ondas.

8. Qual é o cúmulo da maldade?
Resposta: Colocar tachinhas na cadeira elétrica.

9. Qual é a Biz mais econômica?
Resposta: É a Bizcreta.

10. O que dá um pulo e se veste de noiva?
Resposta: A pipoca.

11. O que o Thor mais gosta no frio?
Resposta: CoberTHOR.

12. Qual animal mais escorregadio?
Resposta: Óleo-pardo.

13. Por que o peixe não pode ir ao estádio de futebol?

Resposta: Porque ele tem medo da rede.

14. Qual é o bar que o Seu Madruga odeia?
Resposta: Senhor BARriga.

15. Qual é o estado que gosta de bagunça?
Resposta: Ama-zonas.

16. Qual a fruta mais cara de todas?
Resposta: Banana ouro.

17. Em qual cidade está a presidência dos dentes?
Resposta: Presidente Prodente

18. Qual a diferença entre a mulher e o espelho?
Resposta: É que o espelho reflete sem falar, e a mulher fala sem refletir.

19. Qual é a conta mais segura?
Resposta: A conta corrente.

20. Qual cão que voa?
Resposta: Fal-cão.

21. Qual é o tipo de bebida preferida dos animais?
Resposta: As de garrafa PET.

22. Qual é o prato favorito dos gulosos?
Resposta: O prato cheio.

23. Qual é a fórmula da cal?
Resposta: CaO.

24. O que tem na árvore e no paletó?
Resposta: A manga.

25. Como diminuir em 50% a queda de cabelo?
Resposta: Tomando banho agachado.

26. Qual o contrário de papelada?
Resposta: Pá vestida.

27. Por que a vaca não vai na academia?
Resposta: Porque ela já é malhada.

28. Quem é o rei da farmácia?
Resposta: REImédio.

29. Qual o remédio que se dá para uma bexiga doente?
Resposta: Ar comprimido.

30. O que o OMO disse para a mulher dele?
Resposta: Ô Mô.

31. O que o Thor mais gosta de comer?
Resposta: THORta.

32. Qual é a semelhança entre os políticos e as ações?
Resposta: A maioria é ordinária.

33. Qual é o ar que vive no oriente?
Resposta: ÁRabe.

34. Qual a semelhança entre cachorros e ouro?
Resposta: Tem uns quilate.

35. O que é um pontinho marrom no meio do oceano?
Resposta: Um camarrom.

36. O que é que quanto mais limpo, mais sujo fica?
Resposta: Pano de chão.

37. O que é um pontinho amarelo no palco?
Resposta: Elba Ramilho.

38. Qual é o cúmulo da burrice I?
Resposta: Contar os degraus da escada rolante ou dois carecas brigando por um pente.

39. Por que o português procura goiabada em pó?
Resposta: Para comer com queijo ralado.

40. Qual a diferença entre o porco e a rua?
Resposta: O porco tem lombinho e a rua tem lombada.

41. Qual o carro mais azedo que existe?
Resposta: Limão-zine.

42. O que a TV disse para a tomada?
Resposta: Tô ligada em você.

43. Qual é o cúmulo da incoerência?
Resposta: Dois carecas brigarem por um pente.

44. Por que toda pessoa baixa tem medo do hospital?
Resposta: Porque vai sair de lá só quando tiver alta.

45. Qual número vai na academia?
Resposta: O fourteen.

46. O que não tem no mundo e tem no mar?
Resposta: A letra R.

47. Qual é o salgadinho preferido do Thor?
Resposta: THORcida.

48. Quem já ouviu a piada do porco?
Resposta: Ninguém, porque porco não pia.

49. O que é, o que é? Sempre cai, mas não levanta.
Resposta: A folha.

50. Qual a hora que o relógio não marca?
Resposta: A hora H.

51. Qual é o cúmulo da preguiça II?
Resposta: Acordar mais cedo para ficar mais tempo sem fazer nada.

52. O que uma parede disse para a outra?
Resposta: Vamos nos encontrar ali no cantinho.

53. Por que os patos traem?
Resposta: Porque estão sempre com 2 patas.

54. Qual é o carro preferido dos ursos?
Resposta: Polo.

55. Qual o cristal preferido do Renato Aragão?
Resposta: É o Didi-amante.

56. Qual a marca de perfume que estraga os dentes?
Resposta: O Boticárie.

57. Qual é a cidade onde tudo é azul?
Resposta: Blue-menau.

58. Quem é o cara mais galinha do mundo?
Resposta: O Bin Laden, porque ele chocou o mundo.

59. Qual é a rede social dos vegetarianos?
Resposta: Alfacebook.

60. Qual é o carro que só anda bem vestido?
Resposta: Blazer.

61. Você conhece a piada do pônei?
Resposta: Pô nei eu.

62. Qual é o peixe mais salgado do mundo?
Resposta: O SALmão.

63. Qual é a parte mais rápida da casa?
Resposta: O corredor.

64. Qual o pintor que adora a cor rosa nas suas obras?
Resposta: Pinkasso.

65. Quantos animais Moisés levou na arca?
Resposta: Nenhum, porque foi Noé que fez a arca.

66. O que todo mundo tem e ninguém pode perder?
Resposta: A sombra.

67. Qual é o amor do morcego?
Resposta: A MORcega.

68. Qual é a comida que a cabra mais gosta?
Resposta: Bééééeééééé-terraba.

82. Por que uma conversa entre galinhas nunca acaba?
Resposta: THORresmo.

81. Qual é o prato preferido do Thor?
Resposta: Porque a vaca não cabe na geladeira.

80. Por que a loira não bebe leite gelado?
Resposta: Deborah Secco.

79. Qual a atriz mais enxuta?
Resposta: Colocar um pé em cima do Pão de Açúcar, o outro no Morro do Corcovado e lavar o saco na Baía
da Guanabara.

78. Qual o cúmulo da elasticidade?
Resposta: Kan-sei ou kochi-lin.

77. Como seria o nome chinês do preguiçoso?
Resposta: A letra A.

76. O que é que se encontra no meio do purgatório?
Resposta: Uma minhoca entrar numa macarronada pensando que é uma festa.

75. Qual o cúmulo do engano?
Resposta: O que já está morto.

74. Qual o animal que nunca morre?
Resposta: Porque os parentes lotam o cemitério.

73. Por que é difícil enterrar o elefante?
Resposta: Chutar a bola no Gol e acertar o Corsa.

72. Qual o cúmulo do futebol?
Resposta: Comprar um argentino pelo que ele vale e vendê-lo pelo que ele pensa que vale.

71. Qual é o negócio mais lucrativo do mundo?
Resposta: Porque tinha azul-ejo.

70. Por que a parede ficou azul?
Resposta: Um brownquio.

69. O que é um pontinho marrom no pulmão?

Resposta: Porque elas tem papo.

83. Qual a diferença entre Hardware e Software?
Resposta: O Hardware você chuta, o Software você xinga.

84. O que é feito de vidro e mostra tudo o que vê?
Resposta: Espelho.

85. O que a formiga tem maior do que o boi?
Resposta: O nome.

86. O que a gente sempre faz em números romanos?
Resposta: XIXI.

87. O que o chinelo disse pra barata?
Resposta: Ai se eu te pego, ai ai se eu te pego.

88. Qual a ave maltrata outras aves?
Resposta: E-má.

89. Qual a roupa feminina que o Goku mais gosta?
Resposta: Saiyajeans.

90. Por que a múmia chega atrasada nas festas?
Resposta: Porque ela é muito enrolada.

91. O que o sapato falou pro outro sapato?
Resposta: Você é muito engraxadinho!

92. Qual é o evento mais doce que existe?
Resposta: O show-colate.

93. O que pode matar tudo no mundo?
Resposta: O tempo.

94. Por que os anões gostam de ser hospitalizados?
Resposta: Para receberem alta.

95. Qual o controle que pode ser alongado?
Resposta: Joy-estique.

96. Qual é o tio da cebola?
Resposta: O tiomate.

97. O que 18 loiras foram fazer em frente a uma boate?
Resposta: Esperar a 19ª, pois a boate é para acima de 18.

98. Quando você percebe que seu computador está velho?
Resposta: Quando a placa-mãe já virou avó.

99. Qual é o ar mais pesado?
Resposta: ARmário.

100. Qual é o amor que dói?
Resposta: A MORdida.

101. O que é um pontinho branco na grama?
Resposta: Uma formiga vestida de noiva.

102. Qual a parte do corpo do Thor que ele mais gosta?
Resposta: THORax.

103. Por que o sujeito nunca fica sem gasolina?
Resposta: Porque ele é um sujeito com-posto.

104. Qual inseto luta MMA?
Resposta: Muri-soca.

105. Qual é a vó da bebida?
Resposta: A Vó-dka.

106. O que um bolo com frio disse pro outro?
Resposta: Precisamos de cobertura.

107. Que cara anda de lado?
Resposta: Caranguejo.

108. Qual o X-men que quer crescer?
Resposta: Mi-istica.

109. Qual é o grão que é crente?
Resposta: O Amém-doin.

110. Qual o cúmulo da pontaria?
Resposta: Atirar para o céu e acertar um buraco negro.

111. Por que a caminhonete da igreja bateu?
Resposta: Porque ela estava sem "frei".

112. Por que mulheres não podem ser eletricistas?
Resposta: Porque elas demoram 9 meses para dar a luz.

113. O que você dá, mas se soubesse não daria?
Resposta: Um tropeço.

114. O Hulk sentou numa fogueira. Qual o nome do filme?
Resposta: Tomates Verdes Fritos.

115. O que um escorregador disse para o outro?
Resposta: Os anos aqui passam rápido.

116. Qual é a religião dos cachorros?
Resposta: Cão-domblé.

117. Por que há tantos partos prematuros na Argentina?
Resposta: Nem as mães aguentam um argentino por 9 meses.

118. Qual remédio os gatos usam quando se machucam?
Resposta: Merthiomia.

119. Qual o cúmulo da incompetência I?
Resposta: Deixar o bichinho virtual escapar.

120. Qual santo que comete pecados?
Resposta: São Crilégio.

121. Onde o domingo vem antes do sábado?
Resposta: No dicionário.

122. Qual é a bebida que corre?
Resposta: Run.

123. Você sabe como o português apanha frutas?
Resposta: Ele sobe no pé, vê se a fruta está madura, desce e taca pedra.

124. Qual a diferença entre um argentino e uma pilha?
Resposta: A pilha tem um lado positivo.

125. Qual é o fim da picada?
Resposta: Quando o mosquito vai embora.

126. Em qual cidade os tatus não podem andar de carro?
Resposta: Tatuapé.

127. Como fazer uma visita inesperada ir embora?
Resposta: Basta desligar o Wi-Fi.

128. O que é que se quebra quando se fala?
Resposta: O segredo.

129. Quem nunca dirige sem carta?
Resposta: O motorista dos Correios.

130. O que fazem 17 portugueses na frente do cinema?
Resposta: Esperam mais um português, pois o filme é proibido para menores de 18.

131. Qual a diferença da sua sogra para um elefante?
Resposta: Trinta quilos.

132. Onde a Dora trabalha fazendo pães?
Resposta: PanificaDORA.

133. Por que o Superman não congela?
Resposta: Porque o Clark é Kent.

134. Qual a ave instrutora de turismo?
Resposta: A-guia.

135. Qual é o rei dos queijos?
Resposta: REIqueijão.

136. Por que a Dora aventureira aprendeu capoeira?
Resposta: Pra dar voaDORA.

137. Qual é a Lua que nunca está com fome?
Resposta: Lua cheia.

138. Por que a loira joga o relógio pela janela?
Resposta: Porque a hora voa.

139. Qual é o amor de quem está mal de saúde?
Resposta: A MORbidez.

140. Por que um tigre auxiliava o idoso a andar?
Resposta: Porque ele era um tigre de bengala.

141. Qual hino todo presidiário quer cantar?
Resposta: Hinossente.

142. Qual a metade de nove?
Resposta: No.

143. O que o Ajinomoto disse para a Ajinomota?
Resposta: Vamos ajinomato?

144. Qual é o animal favorito dos pintores?
Resposta: Onça pintada.

145. O que um elevador disse para o outro?
Resposta: Você já pensou em quantas pessoas fizemos subir na vida?

146. Qual é o goleiro que chega assustando?
Resposta: É o BUU-ffon.

147. Qual o animal que avisa quando você vai cagar?
Resposta: A galinha: coco coco coco...

148. Como se diz Testemunha de Jeová em chinês?
Resposta: Ding Dong.

149. Por que o japonês não pode ser eletricista?
Resposta: Porque tem um curto no meio das pernas.

150. O que é um pontinho preto no fundo da geladeira?
Resposta: É um gelo fantasiado de Zorro.

151. Como é que um português mata uma minhoca?
Resposta: Enterra ela.

152. Qual é o cúmulo do absurdo?
Resposta: Um cego falar para o surdo que viu um paralítico fazendo ginástica na praia.

153. Qual é o cúmulo da fome?
Resposta: Passar em frente a um restaurante e ver uma placa na porta escrito: "Fechado para almoço".

154. O que o Batman mais gosta de fazer na internet?
Resposta: Ficar no Bat-papo.

155. O que é um pontinho vermelho na árvore?
Resposta: Um morango-tango.

156. Qual é a roupa que sempre está aberta?
Resposta: Ex-tampada.

157. Onde o Batman conheceu o Robin?
Resposta: No bat-papo.

158. O que é um pontinho vermelho no meio da porta?
Resposta: Um olho mágico com conjuntivite.

159. Qual a especialidade médica do Thor?
Resposta: OrTHORpedia.

160. Qual é o nome do confeiteiro chinês?
Resposta: Shanti Lee.

161. O que é um piolho na cabeça de um careca?
Resposta: Sem-teto.

162. O que o aposentado tem entre as pernas?
Resposta: Outro aposentado.

163. Qual é a operadora que nunca diz tchau?
Resposta: Oi.

164. Qual a cidade que sempre está precisando de ajuda?
Resposta: Socorro.

165. O que é um pontinho amarelo em cima de uma moto?
Resposta: Ruffles, a batata da Honda.

166. O que a galinha faz quando está com febre?
Resposta: Bota ovo cozido.

167. Qual o principal motivo dos erros?
Resposta: As provas.

168. O que é, o que é? Abre as pernas para enfiar.
Resposta: O óculos.

169. O que os presidiários comemoram no ano novo?
Resposta: Rebellion.

170. O que tem asas mas não voa, tem bico mas não bica?
Resposta: O bule.

171. Qual é o ar que é um ornamento?
Resposta: ARabesco.

172. Qual a cidade preferida do Papai Noel?
Resposta: Natal.

173. Como se faz para afogar uma loira?
Resposta: Coloque um espelho no fundo da piscina e manda ela olhar.

174. Como Thor participou das Olimpíadas?
Resposta: Carregando a THORcha olímpica.

175. Quantos lados tem a bola de futebol?
Resposta: Dois, o lado de dentro e o de fora.

176. Qual é a comida de um canibal vegetariano?
Resposta: A maçã do rosto, a batata da perna e a planta do pé.

177. O que acontece se um ciclista entrar em campo?
Resposta: Ele faz um gol de bicicleta.

178. Qual o nome do peixe que caiu do décimo andar?
Resposta: Aaaaaah-tum.

179. O que a diarréia falou para o peido?
Resposta: Vai na frente buzinando, que eu estou sem freio.

180. Qual o filme preferido dos políticos brasileiros?
Resposta: Eu, Robô.

181. Qual a parte do corpo que não possui matéria?
Resposta: O só-vácuo.

182. Qual o cúmulo do vegetarianismo?
Resposta: Ir na churrascaria para comer salada.

183. Como é o cabelo de um caramujo?
Resposta: Encaracolado.

184. Qual é a diferença entre a fita adesiva e o avião?
Resposta: A fita adesiva cola e o avião decola.

185. Como o Thor se comunica com os outros Vingadores?
Resposta: Por THORpedo.

186. O que é, o que é? Passa pelo sol sem fazer sombra.
Resposta: O vento.

187. Qual é o ar favorito dos baianos?
Resposta: "ARcarajé".

188. Por que os Vingadores só tomam sorvete?
Resposta: Porque a vingança é um prato que se come frio.

189. O que é um pontinho vermelho no palco?
Resposta: O Red Motta.

190. Que cara serve de proteção?
Resposta: Carapaça.

191. Qual o ator que sempre está online?
Resposta: Silvestre StaONLINE.

192. O que é um pontinho amarelo na savana?
Resposta: Um yellowfante.

193. Porque o Demolidor só passa na Netflix?
Resposta: Porque ele não TV.

194. Qual é o super herói preferido dos gordinhos?
Resposta: O Super Mercado.

195. Qual é o esporte mais salgado?
Resposta: Fut-sal.

196. Qual a diferença entre uma pulga e um advogado?
Resposta: Um é um parasita que suga o seu sangue, o outro é um pequeno inseto.

197. Qual é a dança preferida do boi?
Resposta: BOilero.

198. O que o Faustão foi fazer no parquinho?
Resposta: Brincadeira, bicho!

199. O que é um pontinho branco em um estacionamento?
Resposta: É um Arroz-Roice.

200. Qual o mês mais novo?
Resposta: Fevereiro, pois ele só tem 28 dias.

201. O que você deve fazer quando estiver triste?
Resposta: Abraçar o sapato, porque o sapato com-sola.

202. Qual é o dente que estava fora dos planos?
Resposta: Incidente.

203. Quem é o tio da construção?
Resposta: Tio Jolo.

204. Quando uma ave morre, ela se transforma no quê?
Resposta: Em uma alma penada.

205. Qual é a pedra que dança?
Resposta: Arrocha, arrocha, arrocha.

206. Qual o país que todos estão na academia?
Resposta: Somalia.

207. Qual animal trabalha em fazendas?
Resposta: Escor-peão.

208. Qual é o dente que pensa no amanhã?
Resposta: Previdente.

209. O que a fechadura disse pra chave?
Resposta: Vamos dar uma voltinha?

210. Qual é o condimento que os britânicos mais gostam?
Resposta: A Pimenta do Reino Unido.

211. Qual é o cúmulo da vadiagem?
Resposta: A morte bater à porta e o sujeito não estar em casa.

212. O que serve para andar, mas não anda?
Resposta: A calçada.

213. Qual é a gata que entra e já sai do chat?
Resposta: A Hello, Quit.

214. O que é um pontinho amarelo no meio do ringue?
Resposta: É o Jean-Claude Fandango.

215. O que o pagodeiro foi fazer na igreja?
Resposta: Foi cantar pa God.

216. Qual a diferença entre um criminoso e um advogado?
Resposta: Um é mentiroso, trapaceiro, sem escrúpulos, e safado. O outro é apenas um criminoso.

217. Qual é o nome da casa da ovelha?
Resposta: Lan house.

218. Por que o cachorro entrou na igreja?
Resposta: Porque ele era um Pastor Alemão.

219. Como acaba um jogo de futebol entre patos?
Resposta: Empatado.

220. Qual é o cachorro que não late?
Resposta: O cachorro quente.

221. O que Thor foi fazer no hospital?
Resposta: Ver o douTHOR.

222. O que é um pontinho marrom no Brasil em 1500?
Resposta: Pedro Álvares Cabrown.

223. Qual o barulho que o átomo faz ao arrotar?
Resposta: Bööööhrrr!

224. Qual é o animal que a vaca mais gosta?
Resposta: A Muuuuula.

225. Qual é o doce que gosta de brigar?
Resposta: O brigadeiro.

226. O que tem boca mas não fala?
Resposta: Fogão.

227. Qual cor é elétrica?
Resposta: Rosa choque.

228. O que a manteiga disse para o café?
Resposta: Quando vejo esse negão eu me derreto toda.

229. Qual o tipo de internet que o mineiro usa?
Resposta: Uai-Fi.

230. O que o coelho disse quando se assustou?
Resposta: Ah, minha nossa cenoura!

231. Qual o carro que a polícia mais gosta?
Resposta: Ronda.

232. Como o bem-te-vi cego canta?
Resposta: Não-te-vi.

233. Por que não podemos jogar sabonete Asepxia no rio?
Resposta: Porque os peixes vão perder as espinhas.

234. Por que a piada da bola é a melhor?
Resposta: Porque ela é bem bolada.

235. Qual a fruta que tem título de nobreza?
Resposta: Fruta-do-Conde.

236. Qual o aumentativo de Humberto?
Resposta: Doisberto.

237. Qual é o cúmulo da sorte?
Resposta: Ser atropelado por uma ambulância.

238. Por que o atrito foi ao psicólogo?
Resposta: Porque ele foi sempre desprezado.

239. O que o chão disse para o tapete?
Resposta: Sai de cima que eu também quero ver.

240. Qual o animal que sabe do passado?
Resposta: O rino-sei-ontem.

241. Qual a semelhança entre o dinheiro e o segredo?
Resposta: Os dois são difíceis de se guardar.

242. O que é um pontinho marrom na pré-história?
Resposta: Um browntossauro.

243. Qual é o papel favorito dos Minions?
Resposta: Papel alu-minion.

244. O que o paraquedas disse ao paraquedista?
Resposta: Tô contigo e não abro!

245. O que é um pontinho vermelho no meio do mar?
Resposta: Um redmoinho.

246. Qual o vilão que está sempre gritando?
Resposta: O Caps Loki.

247. Por que enviar SPAM é algo justificável?
Resposta: Porque os fins justificam os e-mails.

248. Como se chama uma loira que tem metade do cérebro?
Resposta: Superdotada.

249. O que é um pontinho preto no azulejo do hospital?
Resposta: Uma blackteria.

250. Qual é o ar que serve de proteção?
Resposta: ARame farpado.

251. Qual é a doença que os Vingadores têm mais medo?
Resposta: TéTHANOS.

252. Qual é o órgão que é da polícia?
Resposta: O intestino delegado.

253. Qual o gás mais malvado que existe?
Resposta: MeTHANOS.

254. Qual é o eletrodoméstico preferido do Batman?
Resposta: Bat-deira.

255. Qual a diferença entre o gato e a Coca-Cola?
Resposta: O gato mia, a Coca-Cola light.

256. Qual é o Cavaleiro do Zodíaco que vende roupas?
Resposta: C&A.

257. O que é um pontinho branco no meio da grama?
Resposta: Uma formiga no réveillon.

258. O que nasce verde, vive preto e morre vermelho?
Resposta: Carvão.

259. Por que a SONY virou pagodeira?
Resposta: Porque eles são Inimigos da HP.

260. O que falta no Rio para fazer frio?
Resposta: A letra F.

261. O que é um fuio?
Resposta: É um buiaco na paiêde.

262. Como se chama o pão francês na França?
Resposta: Pão daqui mesmo.

263. O que é achar uma moeda sempre no mesmo lugar?
Resposta: Uma coin cidência.

264. Como um surfista morre de latinha?
Resposta: Ele foi no mar e latinha tubarão.

265. O que é que nós matamos quando está nos matando?
Resposta: A fome.

266. Qual é o lugar mais certo do Brasil?
Resposta: Sertão.

267. O que o Mickey foi fazer no espaço?
Resposta: Procurar o pai do seu cachorro, o Plutão.

268. Por que o alho tem medo de plantações?
Resposta: Porque lá tem espant-alho.

269. Qual animal mais gosta de cantar em grupo?
Resposta: A cobra-coral.

270. O que cortamos na cozinha e choramos?
Resposta: O dedo.

271. Por que o Mario perdeu o processo para o Sonic?
Resposta: Porque a justiça é Sega.

272. Por que uma loira usa xícara com duas alças?
Resposta: Para não ter que pensar com que mão irá usá-la.

273. Qual é a vó do milho?
Resposta: Aveia.

274. O que o Yoda disse para Tiradentes?
Resposta: Que a Forca esteja com você.

275. Qual é o cúmulo de um astronauta distraído?
Resposta: Bater em outra nave e dizer que o acidente ocorreu por falta de espaço.

276. Qual é o barco feito de cera?
Resposta: O barco à vela.

277. Onde foi assinado o Tratado de Tordesilhas?
Resposta: No final da folha.

278. Por que restaurante português não dá lucro?
Resposta: Porque fecha para o almoço.

279. Qual chá é famoso na internet?
Resposta: CHAt.

280. Qual é a diferença entre a cobra e a sogra?
Resposta: Nem todas as cobras são venenosas.

281. Meu nome é João Vitor. Qual nome do filme?
Resposta: Meu nome não é Johnny.

282. O que é que sempre acaba com o dia quando chega?
Resposta: A noite.

283. O que é que voa mas não bate as asas?
Resposta: O avião.

284. O que é um pontinho verde brilhando no dentista?
Resposta: É uma ervilha de aparelho.

285. Qual é a semelhança entre o boné e a peruca?
Resposta: Ambos conhecem a careca.

286. Por que o gato é bom no videogame?
Resposta: Porque ele tem 7 vidas.

287. O que o Lombardi falou quando chegou no céu?
Resposta: Silvio Santos vem aí...

288. Por que Chris Brown atravessou a rua?
Resposta: Porque ele Kiss Kiss Kiss.

289. Qual é o cúmulo do ciúme?
Resposta: Brigar com a mulher porque só um dos gêmeos se parece com o pai.

290. Qual o cúmulo da magreza III?
Resposta: Usar pijama de uma listra só.

291. Como se chama um cara esperto em Portugal?
Resposta: Turista.

292. O que a galinha foi fazer na igreja?
Resposta: Assistir a Missa do Galo.

293. Qual é a diferença entre o rádio e o penico?
Resposta: O rádio fala tudo e não vê nada, o penico vê tudo e não fala nada.

294. Mantém sempre o mesmo tamanho, não importa o peso?
Resposta: Balança.

295. Por que o ciumento foi ao médico?
Resposta: Porque estava com dor de cotovelo.

296. O que são 3 pontinhos verdes no canto da sala?
Resposta: É uma ervilha de castigo e duas zombando da cara dela.

297. Por que a cobra agora quer ser escova?
Resposta: Porque ela cansou de ser pente.

298. Qual o molho de tomate preferido dos gatos?
Resposta: É o Cat-chup.

299. O pato botou um ovo, para que lado o ovo rolou?
Resposta: Nenhum, porque pato não bota ovo, só a pata bota.

300. Quem tem parafuso na cabeça?
Resposta: Franks tem.

301. Qual o estado em que os Minions moram?
Resposta: Minions Gerais.

302. Por que o petróleo foi ao psicólogo?
Resposta: Porque ele estava no fundo do poço.

303. Como é chamado um navio feito no Paraguai?
Resposta: Navio Pirata.

304. Qual a semelhança entre a mulher e o furacão?
Resposta: Ambos quando vão embora, levam seu carro e sua casa.

305. Qual é a cor mais barulhenta?
Resposta: A CORneta.

306. Qual a diferença da polícia para o sutiã?
Resposta: É que a polícia prende os bandidos e o sutiã levanta os caídos.

307. Qual é a nota musical preferida dos carros?
Resposta: A nota ré.

308. Qual fita diz o nome de uma operadora?
Resposta: Fita de ceTIM.

309. Como morre um neurônio de uma loira?
Resposta: Sozinho.

310. Qual é o cúmulo do egoísmo I?
Resposta: Se vira para descobrir, pois não vou contar.

311. Qual a capital mais admirada do mundo?
Resposta: Caracas!

312. O que é um pontinho azul escuro no céu?
Resposta: Uma mosca usando calça jeans.

313. O que impede os detentos de fazer cocô?
Resposta: O intestino preso.

314. Qual o inseto que quer ser modelo?
Resposta: A mari-posa.

315. O que o cirurgião e o matemático têm em comum?
Resposta: Ambos vivem fazendo operações.

316. Qual é o açúcar mais valioso?
Resposta: Açúcar Cristal.

317. Qual o cúmulo do arrepio I?
enxugar com Bom-Bril.
Resposta: Escorregar num tobogã de gilete, cair numa piscina de álcool, tomar uma ducha de sal e se

318. Por que o porco anda com a cabeça baixa?
Resposta: Porque tem vergonha da mãe que é uma porca.

319. O que o tomate perguntou para a cebola?

Resposta: Por que todos choram por você e por mim não?

320. Qual o peixe preferido dos políticos?
Resposta: Robá-lo.

321. O que é um pontinho marrom no tapete?
Resposta: Uma amendoim procurando lentes de contato.

322. Qual o cúmulo da inteligência?
Resposta: Comer sopa de letrinhas e cagar em ordem alfabética.

323. Qual é a parte mais velha do carro?
Resposta: O vô-lante.

324. Qual é o dente que sempre chega antes?
Resposta: Precedente.

325. Por que o passarinho não bate nos outros animais?
Resposta: Porque ele tem pena.

326. Como se chama a plantinha que não enxerga nada?
Resposta: Acelga.

327. O que é um pé disse para o outro?
Resposta: Vai na frente que eu vou atrás.

328. Por que o bombeiro não gosta de andar?
Resposta: Porque ele so-corre.

329. Qual o campeonato que tira as suas dores?
Resposta: LibertaDORes.

330. Qual o cúmulo da magreza II?
Resposta: Deitar-se em uma agulha e se cobrir com a linha.

331. O que o Batman foi fazer no baile funk?
Resposta: Ouvir um Bat-dão.

332. O que o boi apaixonado disse pra vaca?
Resposta: Te a-múuuuuuuuuuu...

333. Que é o país preferido da ovelha?
Resposta: A Béééélgica.

334. O que tem no final do túnel?
Resposta: A letra L.

335. Por que a Dora é uma boa empresária?
Resposta: Porque ele é inovaDORA.

336. Qual é a capital que vive sorrindo?
Resposta: Porto Alegre.

337. O que é que perdido uma vez nunca mais se acha?
Resposta: O tempo.

338. O que é um pontinho verde no Facebook?
Resposta: Uma pessoa online.

339. Por que o potássio é um elemento racista?
Resposta: Porque, quando você coloca três deles juntos, você obtém KKK.

340. O que o alienígena foi fazer em São Paulo?
Resposta: Foi visitar o Tio-ET.

341. Por que a barata gostou do passeio?
Resposta: Porque foi um barato.

342. Qual ave tem um cromossomo extra?
Resposta: O par-down.

343. Qual é o bar favorito de Aleijadinho?
Resposta: BARroco.

344. Por que os sapos só andam pulando?
Resposta: Porque nasceram sem embreagem.

345. Por que a loira tem o pé esquerdo sujo?
Resposta: Porque, quando ela era criança, a mãe dela dizia: "Filha, lave esse pé direito!".

346. O que não se come mas dá água na boca?
Resposta: O copo.

347. Como os gaúchos falam creme dental?
Resposta: Pasta de den-tchê.

348. Onde o Thor foi registrado?
Resposta: No carTHORio.

349. Qual o ator que livra as pessoas das dores?
Resposta: Malvino SalvaDOR.

350. O que é que nunca volta, embora nunca tenha ido?
Resposta: O passado.

351. Qual a banda preferida do fotógrafo?
Resposta: Revelação.

352. Qual é o ar que reza?
Resposta: ARcebispo.

353. Por que o Thor vai ao estádio?
Resposta: Porque ele faz parte da THORcida.

354. O que uma garça disse para a outra?
Resposta: Você é uma garcinha.

355. Por que o Thor estava com dor no pescoço?
Resposta: Porque ele deu um THORcicolo.

356. Qual o peixe que sempre tem uma arma?
Resposta: Peixe-espada.

357. Qual é a profissão de Thor na televisão?
Resposta: ATHOR.

358. O que é que nasce branco e morre preto?
Resposta: Urubu.

359. O que o palito disse para a caixa de fósforo?
Resposta: Por você eu perco a cabeça.

360. Qual a fruta que mais pede ajuda?
Resposta: Dá um-mamão aí.

361. Qual a fruta predileta da cigana?
Resposta: O li-mão.

362. Qual é a parte do banheiro que o Thor mais gosta?
Resposta: Da THORneira.

363. Qual rei também é um lutador?
Resposta: GuerREIro.

364. Quem é mais forte, a tartaruga ou o elefante?
Resposta: A tartaruga, pois ela carrega até a própria casa.

365. Como os caminhões comemoram o aniversário?
Resposta: No ro-diesel.

366. O que acontece se a formiga dormir de mau jeito?
Resposta: Ela fica com um formigamento.

367. O que um esqueleto caipira disse pro outro?
Resposta: Ô sô!

368. Qual é o bicho que anda com as patas?
Resposta: O pato.

369. O que é, o que é? Quando seca fica molhada.
Resposta: Toalha.

370. O que é, o que é? Dá um pulo e se veste de padre.
Resposta: Pipoca queimada.

371. O que não anda, mas pode circular o mundo?
Resposta: A notícia.

372. Como se faz para comer um boi todo?
Resposta: É só comer um pedacinho de cada vez.

373. O que acontece quando o elétron fica excitado?
Resposta: Ele fica com o spin para cima.

374. Qual o super-herói que mais gosta de rir?
Resposta: Ri-Man.

375. Qual a principal razão do divórcio?
Resposta: O casamento.

376. Qual é o cúmulo do otimismo?
Resposta: Pedir uma ostra no restaurante com intenção de pagar a conta com a pérola dela.

377. Que cara é um automóvel?
Resposta: Caranga.

378. Por que a loira dormiu no serviço?
Resposta: Porque no anúncio estava escrito: "Procura-se empregada que durma no serviço".

379. Por que o elefante é cinza, grande e enrugado?
Resposta: Porque se ele fosse branco, pequeno e liso seria uma aspirina.

380. Onde os Minions moram?
Resposta: Em Condo-Minions.

381. Quem cuida das crianças na Arábia?
Resposta: O Ali Babá.

382. Qual o país que sai pegando tudo?
Resposta: Catar.

383. Qual é o corte de cabelo preferido do Thor?
Resposta: THORpete.

384. O que o próton disse para o elétron?
Resposta: Você está muito negativo hoje.

385. O que é que quanto mais se aumenta, menos se vê?
Resposta: A escuridão.

386. Qual é o chá que fazia as pessoas darem risada?
Resposta: CHArlie CHAplin.

387. Qual a diferença entre o pano e a galinha?
Resposta: A galinha bota e o pano desbota.

388. Como o pato chama a pata?
Resposta: Vem quá.

389. Qual é a parte do corpo que está sempre ligada?
Resposta: ON-bro.

390. Onde mora a mãe do boi?
Resposta: "Boitucatu".

391. Qual é o fruto preferido da cabra?
Resposta: Bééééé-rinjela.

392. O que é um pontinho amarelo no parque aquático?
Resposta: Um yellowfante marinho.

393. Qual cidade quer ser um instrumento musical?
Resposta: Itaqua que ce Tuba.

394. Qual a prótese que vive durante um longo período?
Resposta: É a denta-dura.

395. Qual time namora com o sapo?
Resposta: West Rã.

396. Como os portugueses tiram leite de vaca?
Resposta: Um português segura as tetas, e mais quatro movem a vaca para cima e para baixo.

397. O que é, o que é? Fala mas não é gente.
Resposta: Telefone.

398. Qual o nome do carro que anuncia que vai chover?
Resposta: Celta preto.

399. O que o papel higiênico disse para o hambúrguer?
Resposta: Na saída a gente se encontra.

400. O que um gato faz na academia?
Resposta: Abdomiau.

401. O que a Dora usa no supermercado?
Resposta: Caixa registraDORA.

402. O que é um pontinho laranja na penteadeira?
Resposta: Um desodorange.

403. Qual o lanche favorito do átomo?
Resposta: Pé-de-moléculas.

404. Qual o peixe que é parceiro de todo mundo?
Resposta: Truta.

405. Qual o elemento químico que está sempre na sombra?
Resposta: O Índio, pois ele está embaixo do Gálio.

406. O que é um pontinho verde na rua?
Resposta: Uma limãosine.

407. Qual é a comida que admite quando está errada?
Resposta: Toerrada.

408. Qual cor é sempre observada pelo otorrino?
Resposta: CORiza.

409. Qual é o cachorro favorito do Thor?
Resposta: O pasTHOR alemão.

410. Qual jogador de futebol que o Batman mais gosta?
Resposta: O Robben.

411. Qual é o ar que é colorido?
Resposta: ARco-íris.

412. O que é que todo mundo põe em cima do armário?
Resposta: O acento agudo.

413. Qual é a palavra de 4 sílabas e 26 letras?
Resposta: O alfabeto.

414. Que cara não perde um programa do Silvio Santos?
Resposta: Caravana.

415. O que é, o que é? Tem sobre a mão e o coração.
Resposta: O til.

416. O que um três está fazendo na cozinha?
Resposta: Substituindo a farinha de three-go.

417. O que o boi tem na cara?
Resposta: "Boichechas".

418. Qual cidade espanhola tem um cômodo todo torto?
Resposta: Salamanca.

419. Qual é a vaca que vai à academia?
Resposta: A vaca malhada.

420. O que são mil epilépticos numa boate?
Resposta: Festa da espuma.

421. Qual é a pessoa que descobre as dores dos doentes?
Resposta: O caçaDOR.

422. Por que a Dilma não sobe em árvore?
Resposta: Porque o José Serra.

423. Por que o átomo comprou uma câmera?
Resposta: Para tirar fóton.

424. Qual o brinquedo preferido do McDonald's?
Resposta: McSteel.

425. Um açougueiro mede 1,80m, calça 40 e pesa?
Resposta: A carne.

426. Por que o tomate pegou um empréstimo no banco?
Resposta: Porque ele estava no vermelho.

427. Como Sérgio Reis testa a rede de internet?
Resposta: Ping ni mim, Ping ni mim...

428. O que um cão pensa quando vê uma árvore de Natal?
Resposta: Finalmente colocaram luz no banheiro.

429. O que não sai na chuva mas está sempre molhada?
Resposta: Língua.

430. Qual o artista que já fez doces?
Resposta: O Zeca Baleiro.

431. O que é que tem dedos, mas não tem unhas?
Resposta: A luva.

432. Quem é o rei da energia?
Resposta: REIator nuclear.

433. O que o rato disse quando viu o morcego?
Resposta: Anjos existem!

434. O que vem escrito na sola dos sapatos em Portugal?
Resposta: Este lado para baixo!

435. O que um botijão de gás disse pro outro?
Resposta: Vamos vazar.

436. O que é que tem pernas, costas e não é gente?
Resposta: Cadeira.

437. O que é que morre de pé?
Resposta: A vela.

438. Qual o animal que dorme de joelhos?
Resposta: Todos, pois não podem tirar os joelhos para dormir.

439. Qual é o único lugar que nunca bate sol?
Resposta: Na sombra.

440. Onde o boi foi comprar perfume?
Resposta: Na Boi-ticário.

441. Qual é o país favorito do boi?
Resposta: "Boilivia".

442. Qual é o cúmulo da burrice II?
Resposta: Ser reprovado no exame de urina.

443. Qual é o cúmulo da matemática?
Resposta: Pedir um X-burger, comer o burger e calcular o X.

444. Qual avião podemos comer?
Resposta: 14-bis.

445. Em quanto tempo se prepara um Miojo?
Resposta: 2 gols da Alemanha.

446. Onde o boi gosta de ir para se divertir?
Resposta: "Boiate".

447. Qual é o seriado preferido das portas?
Resposta: Chaves.

448. Como se faz omelete de chocolate?
Resposta: Com ovos de páscoa.

449. O que o gaúcho usa para ver as estrelas?
Resposta: O Tchê-lescópio.

450. O que é que está acima do céu?
Resposta: Acento agudo.

451. O que a bola de boliche foi fazer na academia?
Resposta: Ver o suPino.

452. Qual é o cúmulo do azar II?
Resposta: Ter uma sogra chamada Esperança, pois a esperança é a última que morre.

453. Por que o Super Mario foi ao psiquiatra?
Resposta: Porque estava em uma fase muito difícil.

454. Qual é o bar favorito dos argentinos?
Resposta: BARiloche.

455. Qual é o nome de um legume que as bruxas comem?
Resposta: Couve de bruxelas.

456. Qual é o mamífero cego?
Resposta: O mor-cego.

457. Qual é o bar favorito dos químicos?
Resposta: BÁRio.

458. O que acontece quando chove na Inglaterra?
Resposta: Vira Inglabarro.

459. Qual é o gênero musical favorito do boi?
Resposta: "Boilero".

460. Qual é o país feminino?
Resposta: VenezuELA.

461. Como um neurônio se comunica com outro?
Resposta: Pelo telefone celular.

462. Qual a fruta quer ser um instrumento musical?
Resposta: Gra-viola.

463. Qual é o veículo mais sacana?
Resposta: Velo-troll.

464. Por que as mulheres não sentem frio?
Resposta: Porque elas estão cobertas de razão.

465. Quais são os bandidos mais horríveis que existem?
Resposta: Os ma-feiosos.

466. O que é inteiro mas tem nome de metade?
Resposta: Meia.

467. Qual atriz é um peixe cartilaginoso?
Resposta: Claudia Arraia.

468. Qual animal não respira?
Resposta: O que está morto.

469. Qual cangaceiro cria ovelhas e faz rodeio?
Resposta: Lan-pião.

470. Quando é que 2 + 2 não é igual a 4?
Resposta: Quando a conta está errada.

471. O que é um pontinho dourado em uma vaca?
Resposta: Um carrapato carnavalesco.

472. Qual é o frango que está sempre na mesa?
Resposta: O frango alinamesa.

473. Por que a campainha é coloidal?
Resposta: Porque ela faz Tyndall.

474. O que só pode ser usado quebrado?
Resposta: Ovo.

475. O que o cigarro falou pro homem?
Resposta: Hoje você me acende, amanhã eu te apago.

476. Qual é o chá que refresca a cabeça?
Resposta: CHApéu.

477. Qual é o ar que tem 8 patas?
Resposta: ARanha.

478. Qual é a comida mais brava do mundo?
Resposta: A pamonha, porque ela tem que ser amarrada para ir para a panela.

479. Como é que se chama a revista Veja no interior?
Resposta: Óia.

480. Como se escreve água quente com 6 palitos?
Resposta: Xixi.

481. Qual animal é um refrigerante?
Resposta: Kuati.

482. Por que a vaca foi para o espaço?
Resposta: Para se encontrar com o vácuo.

483. Qual cantor brasileiro tem o pai acima do peso?
Resposta: Zeca PaiGordinho.

484. Por que Adão não tinha sogra?
Resposta: Porque ele morava no Paraíso.

485. Que tipo de barba tem um tubarão?
Resposta: Barba-tana.

486. Por que a loira jogou o relógio em cima do poste?
Resposta: Para poder ver o Altas Horas.

487. Qual é o bar favorito dos avarentos?
Resposta: BARganha.

488. Qual é a panela que você usa quando está triste?
Resposta: De-pressão.

489. O que é um pontinho rosa na estrada?
Resposta: É uma Mitsubicha.

490. Qual é a dança dos temperos?
Resposta: Salsa.

491. Com qual país dá pra fazer omelete?
Resposta: Kosovo.

492. O que seria se chovesse relógio?
Resposta: Seria uma chuva da-hora.

493. Como o átomo de potássio ri?
Resposta: KKKKK.

494. Por que o macaco tem medo de martelo?
Resposta: Porque ele é um macaco-prego.

495. Qual a diferença entre a mulher e o leão?
Resposta: A mulher usa batom e o leão ruge.

496. Por que o chuveiro não entrou para o exército?
Resposta: Porque ele não passou no teste de resistência.

497. Como se faz água destilada no laboratório?
Resposta: Colocando água no béquer e trazendo-o para o outro lado da bancada.

498. O que é, o que é? Corta mas não se come.
Resposta: O prato.

499. Quais são os animais que gostam de bala?
Resposta: Ju-Mentos.

500. Como se diz proctologista em japonês?
Resposta: Kotuka Hoku Dokara.

501. Que horas são quando você se acha bonito?
Resposta: Hora de se ver no espelho.

502. Qual a profissão de transporte de Thor?
Resposta: ConduTHOR.

503. Qual é o tipo de mensagem enviada pelo Thor?
Resposta: O THORpedo.

504. Por que o anão não pode lutar boxe?
Resposta: Porque ele só dá golpe baixo.

505. O que é um pontinho verde em uma noiva?
Resposta: Greenalda.

506. Como se fala policial em japonês?
Resposta: Takatiro.

507. Qual é o elemento químico mais bem informado?
Resposta: É o Frâncio, porque está do lado do Rádio.

508. Qual a diferença entre uma loira e o computador?
Resposta: Você só precisa passar informações para o computador uma vez.

509. O que é que o açúcar disse para o café?
Resposta: Neguinho, é por você que eu me derreto.

510. Qual é o cúmulo da coincidência?
encontrar outra.
Resposta: No cinema, tirar caquinha do nariz, fazer uma bolinha e, ao grudá-la debaixo do assento,

511. Qual é a diferença entre a sogra e a cobra?
Resposta: As cobras não tem tantas rugas.

512. Qual a semelhança da mulher e do bêbado?
Resposta: Os dois gostam de Chapinha.

513. Como fazer os olhos de uma loira brilhar?
Resposta: Acendendo uma lanterna no ouvido dela.

514. Qual o instrumento musical preferido do Batman?

Resposta: A Bat-eria.

515. O que é um pontinho branco no campo de futebol?
Resposta: Arroznaldinho.

516. Quais são as notas musicais mais confortáveis?
Resposta: So-Fá.

517. Onde D. Pedro II foi coroado?
Resposta: Na cabeça.

518. Como acordar um músico?
Resposta: Com um acorde.

519. O que é grande antes de ser pequeno?
Resposta: A vela.

520. Como se chama a Jibóia que não sabe nadar?
Resposta: Jiafunda.

521. O que o azeite disse para o vinagre?
Resposta: Falo nada, só óleo.

522. Qual é o único vestido que é proibido no avião?
Resposta: Tomara que caia.

523. Por que uma mulher velha não precisa de relógio?
Resposta: Porque ela é uma sem hora.

524. O que são 4 pontinhos no jardim?
Resposta: Four-migas.

525. O que dá a mistura de uma pulga com a letra A?
Resposta: Um assaltante.

526. Por que existem camas elásticas no Pólo Norte?
Resposta: Para o urso polar.

527. O que de noite tem cabeça e de dia perde?
Resposta: O travesseiro.

528. Qual é a diferença entre a panela e o penico?
Resposta: Se você não sabe, nunca me convide para almoçar na sua casa.

529. O que acontece se o Goku fundir-se com o Cheetos?
Resposta: Ele vira um Super Salgadim.

530. Qual o doce favorito do Thor?
Resposta: THORtuguita.

531. Qual a diferença entre o padre e o bule?
Resposta: O padre é de muita fé, e o bule é de por café.

532. Qual a atriz que faz cópias de imagens?
Resposta: Gisele Print.

533. Qual é o ar que tem no sul do Brasil?
Resposta: ARaucária.

534. Qual o herói que já está ficando velhinho?
Resposta: O Vôverine.

535. Qual cidade tem quatro partes?
Resposta: FOURtaleza.

536. O que é que tem quatro patas mas não anda?
Resposta: Um cachorro tetraplégico.

537. Qual doença se pode pegar ao usar notebook?
Resposta: A LAPTOPspirose.

538. Qual cor tem asas?
Resposta: CORvo.

539. Qual é a capital que tem fruta no nome?
Resposta: Ara-caju.

540. Qual é o amor que tira a dor?
Resposta: A MORfina.

541. O que o Cebolinha faz quando dorme?
Resposta: Lonca.

542. Para quem o hidrogênio ligou quando foi preso?
Resposta: Para ninguém, ele não tem família.

543. Qual a semelhança entre o Goku e um gripado?
Resposta: Goku é sayajin e o gripado sai-atchin.

544. Qual o dia que a plantinha não entra no hospital?
Resposta: No dia do plantão.

545. Quais são os dentes que aparecem por último?
Resposta: Dentes postiços.

546. Qual é o chiclete favorito de Poseidon?
Resposta: Trident.

547. Quem nasce em Juiz de Fora é o quê?
Resposta: Bandeirinha.

548. Qual é a cidade preferida das moscas?
Resposta: Moscou.

549. O que é Texaco?
Resposta: É ter paxiênxia.

550. Onde mora o pai do boi?
Resposta: "Boituva".

551. O que é um pontinho preto no canto da sala?
Resposta: Uma formiga de castigo.

552. Qual é o criminoso que não gosta de violência?
Resposta: O bom-dido.

553. Por que o cobre dirige melhor que o ferro?
Resposta: Porque é melhor condutor.

554. Como se diz hemorróidas em chinês?
Resposta: Ku Shai Shang.

555. Por que o canibal não come o palhaço?
Resposta: Porque ele tem um gosto engraçado.

556. Por que a cenoura tem inveja da cebola?
Resposta: Porque ninguém chora por ela.

557. Qual a bala preferida do vampiro?
Resposta: Sangra-mentus.

558. Por que o elefante não pega fogo?
Resposta: Porque ele já é cinza.

559. Qual o cúmulo do desperdício I?
Resposta: Uma Kombi com dois políticos cair em um abismo, sendo que na Kombi cabem doze.

560. Por que na tabela periódica ninguém fala com o Sn?
Resposta: Porque ele é Estanho.

561. Qual é o super-herói mais religioso de todos?
Resposta: Clark Krente.

562. Como é que se chama bicicleta em japonês?
Resposta: Kuasimoto.

563. Qual é o contrário de volátil?
Resposta: Vem cá sobrinho.

564. O que é um pontinho vermelho no alto do castelo?
Resposta: Uma pimenta do reino.

565. Qual o super-herói preferido do fotógrafo?
Resposta: O Flash.

566. Qual o santo protetor dos banheiros?
Resposta: O São Nitário.

567. Por que a loira colocou a TV no congelador?
Resposta: Para poder assistir A Era do Gelo.

568. Onde a mulher tem o cabelo mais crespo?
Resposta: Na África.

569. O que é um morcego?
Resposta: É um rato que entrou para a aviação.

570. Qual é o cúmulo da eletricidade?
Resposta: Levar um choque ao receber uma alta conta de luz.

571. Qual o contrário de corrimão?
Resposta: Andapé.

572. Qual o chá mais odiado pelo Batman?
Resposta: O CHArada.

573. Por que a loira não sabe escrever o número 11?
Resposta: Porque ela não sabe qual 1 vem primeiro.

574. Qual o contrário de cachorro-quente?
Resposta: Cadela fria.

575. Qual a mistura de um porco espinho e uma cobra?
Resposta: Um arame farpado.

576. Qual o ator que vive entusiasmado?
Resposta: Robert Delírio.

577. Qual é a matéria que estuda os filhos?
Resposta: A filhosofia.

578. Qual o mês da maionese?
Resposta: Maio.

579. Qual é o tipo de conexão dos gordos?
Resposta: Banda larga.

580. O que nasce aos socos e morre a facadas?
Resposta: O pão.

581. O que é, o que é? Só tem alegria quando apanha.
Resposta: Pandeiro.

582. Qual o lugar mais quente de uma sala?
Resposta: O canto, porque ele tem 90 graus.

583. Qual a rua onde os dias não passam?
Resposta: 25 de março.

584. Quantos moleques cabem em uma circunferência?
Resposta: 2 pi raio.

585. Qual é o país preferido do padeiro?
Resposta: O Ja-Pão.

586. O que uma impressora disse para outra impressora?
Resposta: Esse papel é seu ou é impressão minha?

587. O gafanhoto traz na frente e a pulga traz atrás?
Resposta: A sílaba "ga".

588. O que o Magneto pediu aos pais quando era criança?
Resposta: Uma imãzinha.

589. O que o elétron fala quando atende o telefone?
Resposta: Próton?

590. Qual o ator que leva a religião muito a sério?
Resposta: Tom Cruz.

591. O que todos têm mas quando crescem perdem?
Resposta: A infância.

592. Qual é o ar que é um anjo?
Resposta: ARcanjo.

593. Qual cor é capaz de trancar as pessoas em casa?
Resposta: CORonavírus.

594. Qual a operadora que nunca morre?
Resposta: Vivo.

595. Qual é o bar favorito da nobreza?
Resposta: BARão.

596. Por que a loira atende o celular deitada no chão?
Resposta: Pra não cair a ligação.

597. O que o Exaltasamba foi fazer na biblioteca?
Resposta: Lê lê lê lê lê lê lê.

598. O que é que só tem alegria quando apanha?
Resposta: Um pandeiro.

599. Qual é o cúmulo da rapidez I?
Resposta: Trancar a gaveta com a chave dentro.

600. Por que não torço para o Botafogo?
Resposta: Tenho medo de me queimar.

601. Quantos graus tem uma onça morta?
Resposta: 360 graus, porque ela é uma ex-fera.

602. Qual é a tinta ideal para uma casa nova?
Resposta: Suvinew.

603. Qual o melhor legume de todos?
Resposta: A better raba.

604. O que é um pontinho marrom na feira?
Resposta: Um browncólis.

605. Qual é a piada do mecânico?
Resposta: Aquela cheia de graxa.

606. O que é um pontinho verde no calendário?
Resposta: Green Day.

607. Qual comida que quase tira um 10?
Resposta: Strogo-nove.

608. Qual é o ar mais talentoso?
Resposta: ARtista.

609. Que cara se pode plantar?
Resposta: Carambola.

610. Qual o médico que ri durante as consultas?
Resposta: Otorrino.

611. Qual animal é o rei das charadas?
Resposta: O sapo, pois acerta todas na mosca.

612. Por que o kiwi tem cabelo e o açúcar não tem?
Resposta: Porque o açúcar é maiscalvo.

613. Qual presidente que ama tirar fotos?
Resposta: A Dilma Rous-selfie.

614. Como se diz "tempestade" em japonês?
Resposta: Toroh.

615. O que é um pontinho branco no meio do mato?
Resposta: Uma noiva formiga se arrumando para o casamento.

616. Por que a música foi na papelaria?
Resposta: Porque ela queria um clipe.

617. O que anda com os pés na cabeça?
Resposta: O piolho.

618. Por que a loira não pode comandar um elevador?
Resposta: Porque não conhece a rota.

619. O que o padre foi fazer na academia?
Resposta: Foi se exercizar.

620. Qual é o céu que não tem estrelas?
Resposta: O céu da boca.

621. O que o menino sem mãos recebeu no Natal?
Resposta: Não sei, ele ainda está tentando abrir.

622. Qual é o animal que mais gira?
Resposta: Gira-fa.

623. O que um fio elétrico disse para outro?
Resposta: Somos intocáveis.

624. O que a Dora usa para fazer buracos?
Resposta: PerfuraDORA.

625. Qual é o amor de um biólogo?
Resposta: A MORfologia.

626. Qual o país onde nunca anoitece?
Resposta: Ale-manhã.

627. Qual o cantor favorito dos anões?
Resposta: Toquinho.

628. O que é um pontinho vermelho dançando na salada?
Resposta: Vina-Gretchen.

629. O que é que a formiga tem de maior do que o leão?
Resposta: O nome.

630. O que não pode faltar no meio da festa?
Resposta: A letra S.

631. Qual é a loja oficial do Fluminense?
Resposta: C&A, porque o B eles pulam.

632. Onde fica o Ponto G de uma mulher gorda?
Resposta: Na etiqueta.

633. Qual é o cúmulo da tecnologia I?
Resposta: Namorar a secretária eletrônica.

634. Como será o Caetano daqui há 20 anos?
Resposta: Velhoso.

635. Qual é o comentarista de futebol que voa?
Resposta: Mauro Naves.

636. O que o sapateiro disse para o sapato velho?
Resposta: Nossa como você tá sem graxa.

637. Qual o time mais quente de todos?
Resposta: Botafogo.

638. Por que a salsicha espirra?
Resposta: Porque ela não é Sadia.

639. O que Thor liga quando está cozinhando?
Resposta: O exausTHOR.

640. O que é o morcego?
Resposta: O rato que entrou para a aviação.

641. Qual é o cúmulo da beleza?
Resposta: Comer flores para enfeitar os vasos sanguíneos

642. Como se faz para saber que um espião é argentino?
Resposta: Ele leva um cartão que diz: "El mejor espion del mondo".

643. Qual a semelhança entre o cabelo ruim e o ladrão?
Resposta: Se não estão armados, estão presos.

644. Qual o carro que sempre anda de ré?
Resposta: O Ré-now.

645. O que é um pontinho amarelo tomando Sol?
Resposta: É um Fandangos querendo virar Baconzitos.

646. Qual é o vinho que não deixa bêbado?
Resposta: Ovinho de codorna.

647. Quais são as 4 estações do ano no Nordeste?
Resposta: Verão, Calor, Abafado e Mormaço.

648. Por que o menino jogou o relógio pela janela?
Resposta: Para ver o tempo voar.

649. O que é que quanto mais se tira mais se tem?
Resposta: Fotografias.

650. O que a mulher abaixa e o homem levanta?
Resposta: A tampa da privada.

651. O que o ovo novo falou para o ovo velho?
Resposta: Ovô.

652. O que é um pontinho vermelho pulando na feira?
Resposta: Um caqui-pererê.

653. Quem é o advogado do hidrogênio?
Resposta: O Avogadro.

654. O que a noite falou para o dia?
Resposta: Você bem que poderia ser mais claro.

655. Quem vive com os pés na cabeça?
Resposta: Piolho.

656. Qual o parente que te protege da chuva?
Resposta: Sombrinha.

657. Qual a carta que melhora a vida do carteiro?
Resposta: A carta de recomendação.

658. O que tem pernas mas não anda?
Resposta: O óculos.

659. Qual a semelhança entre a bota e a calça?
Resposta: A bota a gente calça e a calça a gente bota.

660. Onde o Super-Homem faz suas compras?
Resposta: No supermercado.

661. Qual é a fruta que também é animal?
Resposta: Jabuti-caba.

662. Qual é o time que teve um filho?
Resposta: O PaiSandu.

663. Qual é o melhor remédio pra tosse?
Resposta: Laxante. Quero ver você ter coragem de tossir depois de ter tomado uma boa dose.

664. Qual é a única fêmea que tem pinto?
Resposta: A galinha.

665. O que é um pontinho azul no aquário?
Resposta: Um Smurf mergulhador.

666. O que um prédio falou para a prédia?
Resposta: Nossa, você tem um andar maravilhoso!

667. O que o menino fez para não ir ao oculista?
Resposta: Mudou-se para Boa Vista.

668. Por que o círculo sempre está quente?
Resposta: Porque ele tem 360 graus.

669. Qual é o nome do animal mais patriota do mundo?
Resposta: Tamanduá-bandeira.

670. Como Thor acorda quando está de ressaca?
Resposta: ATHORdoado.

671. O que são vários pontinhos amarelos na praia?
Resposta: Um arrastão de Pac-Man.

672. O que o goleiro utiliza para dormir?
Resposta: Trave-sseiro.

673. O que o boi faz quando o sol está batendo nele?
Resposta: Sombra.

674. Qual o esporte que os cientistas gostam?
Resposta: Fórmula 1.

675. O que o cavalo estava fazendo no orelhão?
Resposta: Dando trote.

676. Por que a abelha foi eletrocutada?
Resposta: Porque ela posou em uma Rosa Choque.

677. Qual a cantora que está vindo?
Resposta: Avril Lá-vem.

678. Qual o cereal preferido do vampiro?
Resposta: Aveia.

679. Qual o país que só vemos pessoas com ética?
Resposta: União Só-vi-ética.

680. Qual é a disciplina preferida da vaca?
Resposta: Múúúúúúsica.

681. O que o Batman foi fazer na igreja?
Resposta: Foi se Bat-zar.

682. Qual é a turma do boi?
Resposta: Boiada.

683. Qual o cúmulo da velocidade I?
Resposta: Cagar de cima de uma árvore, descer e ver o cocô caindo.

684. O que o Thor mais gosta no banheiro?
Resposta: THORneira.

685. Qual a coisa que foi feita para andar e não anda?
Resposta: Estrada.

686. Qual a cantora que está sempre atrasada?
Resposta: A Cláudia Late.

687. Qual animal Noé não levou em sua arca?
Resposta: Cupim.

688. O que acontece se a tinta acabar?
Resposta: Ela é ex-tinta.

689. O que uma loira faz quando encontra 1 dólar?
Resposta: Vai duas vezes ao show do 50 Cent.

690. Por que um dia vi um gato de um olho só?
Resposta: Porque tampei o outro.

691. O que o YouTube foi fazer no dentista?
Resposta: Abrir um canal.

692. Qual é o nome da irmã do Garfield?
Resposta: Colherfield.

693. Qual é o cúmulo da paciência I?
Resposta: Esperar encher um balde furado em uma torneira entupida.

694. Qual é o chá que pode ser comido?
Resposta: CHAmpignon.

695. Qual o animal atravessa o rio com um boi na boca?
Resposta: O carrapato.

696. O que a banana falou para o tomate?
Resposta: Eu que tiro a roupa e você que fica vermelho.

697. O que é um pontinho prateado na grama?
Resposta: Uma formiga de aparelho.

698. Qual o aparelho de música que permite tudo?
Resposta: iPod.

699. O que uma minhoca disse para a namorado dela?
Resposta: Você minhoquece.

700. Quem é o rei dos produtos de espantar insetos?
Resposta: É o REIpelente.

701. Qual é o cúmulo do exagero?
Resposta: Passar manteiga no Pão de Açúcar.

702. Por que o sapo entrou no computador?
Resposta: Para poder namorar com a memória Rã.

703. Qual é o bar favorito dos espanhóis?
Resposta: BARcelona.

704. Qual é o animal mais justo do mundo?
Resposta: A cobra, porque ela não passa a perna em ninguém.

705. Qual é o ar mais perigoso?
Resposta: ARmadilha.

706. Qual o cantor mais solitário?
Resposta: O César Me-note.

707. O que todos têm, mas todos perdem?
Resposta: A vida.

708. Qual continente é uma sensação de queimadura?
Resposta: Azia.

709. O Sal xingou o Açúcar. O que o Açúcar disse?
Resposta: Nossa, que Sal grosso!

710. Qual é a cidade mais aplaudida do Brasil?
Resposta: Palmas.

711. Como se chama o jornal do oculista?
Resposta: O globo ocular.

712. Eu tinha 3 cães e 2 morreram. Quantos ficaram?
Resposta: 3 cães. Dois mortos e um vivo.

713. Qual é a capital que sempre ganha?
Resposta: Vitória.

714. Por que é recomendado ficar nu em um tiroteio?
Resposta: Pra não levar tiro à queima-roupa.

715. Qual a cor do cavalo Branco de Napoleão?
Resposta: Preto, Branco é apenas o nome do cavalo.

716. Qual o contrário de diagrama?
Resposta: Noite quilo.

717. Qual a cidade que não tem táxi?
Resposta: Uberlândia.

718. De que a vaca foi fantasiada para festa?
Resposta: De múúúúúúmia.

719. Por que as pessoas viajam em pé?
Resposta: Porque após a reforma ortográfica, voo não tem mais acento.

720. Qual macarrão que parou de ficar com os outros?
Resposta: Ex-peguetti.

721. O que a campainha falou pro dedo?
Resposta: Se me apertar eu grito!

722. Qual é o fruto preferido do Thor?
Resposta: THORmate.

723. Qual o problema de saúde que nenhum anão terá?
Resposta: Pressão alta.

724. O que são vários pontinhos amarelos na parede?
Resposta: Fandangos alpinistas.

725. O que é, o que é? Se alimenta de léguas.
Resposta: O Papa-léguas.

726. O que as meninas fazem após completar 18 anos?
Resposta: 19 anos.

727. Como os portugueses fazem os abortos?
Resposta: Jogam pedra na cegonha.

728. Qual é o cúmulo do distraído?
Resposta: Ir ao restaurante, comer o guardanapo e limpar a boca com o bife.

729. Qual a diferença do pingulim para o chocolate?
Resposta: Quando esquenta o chocolate amolece e o pingulim endurece.

730. O que um átomo de cromo disse para outro?
Resposta: Cromossomos bonitos.

731. Qual é o dente que não tem vida própria?
Resposta: Dependente.

732. Que cara vive na Bahia?
Resposta: Acarajé.

733. O que que a joaninha disse para o grilo?
Resposta: Deixa de ser cri cri.

734. O que a moeda disse para a nota?
Resposta: Um dia você vai ser como eu.

735. Qual rei também é um servo?
Resposta: REIalce.

736. Como o pneu mata uma pessoa?
Resposta: De pneumonia.

737. Qual o instrumento que dá gritos?
Resposta: A "gritarra".

738. Qual o cúmulo da magreza IV?
Resposta: Usar Band-aid ao invés de absorvente.

739. De qual doença morreu o borracheiro?
Resposta: Pneu-monia.

740. Qual é o dente mais agressivo?
Resposta: Contudente.

741. O que é vermelho e cheira à tinta azul?
Resposta: Tinta vermelha.

742. Qual é o chocolate dos gatos?
Resposta: Kit-Cat.

743. O que é mais velho do que o tempo?
Resposta: Sou eu, a minha mãe diz sempre que eu nasci antes do tempo!

744. Como as enzimas se reproduzem?
Resposta: Fica uma enzima da outra.

745. Qual é a artéria mais agrícola?
Resposta: Aorta.

746. Qual o tipo de pessoa que o Papai Noel gosta?
Resposta: De puxa-saco.

747. O que é um pontinho amarelo no estacionamento?
Resposta: É um Uno Milho.

748. Qual é o nome do doce do Gusttavo Lima?
Resposta: Bala-da-boa.

749. Você conhece a piada do viajante?
Resposta: Quando ele voltar eu te conto.

750. O que o astronauta foi fazer no teclado?
Resposta: Andar no espaço.

751. O que um bolo bravo falou para o outro?
Resposta: Eu tô bolado com você.

752. Qual carro serve pra jogar?
Resposta: Uno.

753. O que é necessário para fechar uma porta?
Resposta: Que ela esteja aberta.

754. Qual é o dente que tem voz aguda?
Resposta: Estridente.

755. Qual o líder soviético que não curtia o Sol?
Resposta: O Mikhail Gorbachove.

756. Qual o filme que anda?
Resposta: O que se movie.

757. Qual o esporte preferido dos gaúchos?
Resposta: Basquetchê.

758. O que acontece se o Thor assoprar?
Resposta: THORnado.

759. O que a formiga falou para a barata?
Resposta: O seu marido é maior barato.

760. Qual é o doce pelado?
Resposta: Nú-tella.

761. Qual o castigo para a bigamia?
Resposta: Duas sogras.

762. O que trabalha apanhando?
Resposta: Prego.

763. Qual é a profissão de arte do Thor?
Resposta: EsculTHOR.

764. Qual a diferença entre uma tartaruga e um gordo?
Resposta: A tartaruga tem o casco atrás e o gordo tem o casco na frente.

765. Como se faz para uma loira rir na segunda-feira?
Resposta: Conta a piada pra ela no sábado.

766. O que o prédio falou para o outro?
Resposta: Mas que andar bonito.

767. Qual o animal que vive ajudando os outros?
Resposta: O macaco, porque ele quebra galho.

768. Qual é a profissão jornalística do Thor?
Resposta: EdiTHOR.

769. O que o boi está comemorando com a vaca?
Resposta: As "boidas" de prata.

770. Qual é o personagem que só acorda de madrugada?
Resposta: O Seu Madruga.

771. Por que o anãozinho atravessa a rua correndo?
Resposta: Para pegar embalo para subir no meio fio.

772. Por que o estádio do Grêmio tem muitas abelhas?
Resposta: Porque Pedro Gerou-o-mel.

773. Qual é o dente que exige alguma coisa?
Resposta: Pretendente.

774. Qual o eletrodoméstico do vulcão?
Resposta: É a máquina de lava.

775. Por que em Minas Gerais não tem mar?
Resposta: Porque lá eles rezam livrai-nos de todos os mar.

776. Qual carro balança a rede?
Resposta: Gol.

777. Qual é o ar mais inteligente?
Resposta: Ar-con-dicionário.

778. Por que o porco não gosta do mecânico?
Resposta: Porque ele aperta a porca.

779. O que é a letra A que vive saltando?
Resposta: Assaltante.

780. Qual é o coletivo de ladrões?
Resposta: Brasília.

781. O que é um terapeuta?
Resposta: São 1024 Gigapeutas!

782. O que a zebra disse para a pulga?
Resposta: Você está na minha listra negra.

783. Qual é o tênis que todos os famosos usam?
Resposta: All-star.

784. Como os sapos modernos se comunicam?
Resposta: Web, web, web...

785. Como se fala tempo abafado em chinês?
Resposta: Chen-Shu-Vê ou Sol-Ki-Mata.

786. Qual é o chá que ninguém gosta?
Resposta: CHAto.

787. Qual a diferença entre o tatu e a baiana?
Resposta: O tatu faz o buraco e a baiana vatapá!

788. Qual o celular preferido do cachorro?
Resposta: Au-Phone.

789. O que é um pontinho preto correndo no mato?
Resposta: O noivo formiga fugindo do casamento.

790. O que são as diabetes?
Resposta: São as bailarinas do Diabo!

791. Qual o estado que solta hadouken?
Resposta: O Ryu de Janeiro.

792. Qual é a comida que não é feita para se comer?
Resposta: Pavê.

793. Qual é o amor que vive na água?
Resposta: A MOReia.

794. O que aconteceu com as bailarinas na aula de balé?
Resposta: Elas foram baleadas.

795. Por que as loiras não comem picles?
Resposta: Porque elas não conseguem enfiar a cabeça dentro do pote.

796. Por que o homem usa terno no casamento?
Resposta: Porque o amor é terno.

797. Qual o game que só tem 1, 3, 5, 6, 7 e 9?
Resposta: Age of Impares.

798. O que é de graça, mas tem que se pagar?
Resposta: O trabalho do palhaço.

799. Por que as rodas do trem são de ferro?
Resposta: Porque se fossem de borracha apagariam a linha.

800. Quem é a mãe mais brava do mundo?
Resposta: A eletricidade. Mexe nos "fios" dela para você ver.

801. Qual é o amor que não tem forma?
Resposta: AMORfo.

802. O que mastiga mas não engole?
Resposta: Os dentes.

803. Qual reação em cadeia mais ocorre no Brasil?
Resposta: Rebelião.

804. O que o alface falou para o tomate?
Resposta: Para falar comigo, não precisa ficar tão vermelho assim!

805. O que a Dora usa para afinar a cintura?
Resposta: Cinta modelaDORA.

806. Qual é a galáxia do chocolate?
Resposta: A Via Lacta.

807. Qual a partícula do átomo não sai de casa?
Resposta: O elétron-doméstico.

808. Qual o contrário de moletom?
Resposta: Duro-Jerry.

809. Qual ator está sempre sozinho?
Resposta: O Silvester Stalone.

810. Qual é o dente que enxerga mais claro?
Resposta: Clarividente.

811. Qual é o amor mais correto?
Resposta: A MORal.

812. Qual é a cor que a Dora mais gosta?
Resposta: "DORAdo".

813. Qual é a cor favorita dos dançarinos?
Resposta: COReografia.

814. Qual o aparelho de iluminação preferido do Thor?
Resposta: RefleTHOR.

815. O que o pato faz no quarto escuro com uma pata?
Resposta: Cai, porque ele não anda com uma pata só.

816. Qual é o cúmulo da preguiça III?
Resposta: Casar com uma mulher casada.

817. O que o dente falou para broca?
Resposta: Não vai furar comigo.

818. O que é, o que é? Nasce com rugas e morre lisinho.
Resposta: O pneu.

819. O que uma nuvem disse pra outra?
Resposta: Nuvem não, nuvem não.

820. O que é uma molécula?
Resposta: Uma menina muito sapécula.

821. Qual é o dente que possui visão sobrenatural?
Resposta: Vidente.

822. Qual é o cúmulo da preguiça I?
Resposta: Pergunta amanhã...

823. Qual o sentido que odeia relógios?
Resposta: Sentido anti-horário.

824. O que é um neurônio na cabeça de uma loira?
Resposta: Um visitante.

825. O que o pastel falou para o outro pastel?
Resposta: Estamos fritos.

826. Por que nunca roubam a moto do japonês?
Resposta: Porque ele compra Yamaha.

827. De que lado a galinha tem mais penas?
Resposta: Do lado de fora.

828. Qual o youtuber que os computadores mais gostam?
Resposta: É o Windows Nunes.

829. Qual a diferença entre o jumento e o chuveiro?
Resposta: Entre embaixo do jumento que você vê a diferença.

830. O que vem no fim do infinito?
Resposta: A letra O.

831. O que um poste disse para o outro?
Resposta: Essa fiarada toda é sua?

832. Qual é o cúmulo da pobreza I?
Resposta: Vender o almoço para comprar a janta.

833. Qual o aplicativo preferido do Thor?
Resposta: Play sTHORe.

834. Qual a ciência que transforma cachorro em gato?
Resposta: Au que mia.

835. Qual a parte mais artística do corpo humano?
Resposta: O pulmão, porque ele é cheio de inspiração.

836. Qual a diferença entre o poste e o picolé?
Resposta: Dê uma lambida que você descobre.

837. Como a CIA prende os ladrões?
Resposta: Errando, porque errando que CIA-prende.

838. Como os canibais chamam os atletas?
Resposta: Fast-food.

839. O que o gaúcho usa pra arrumar o cabelo?
Resposta: O pen-Tchê.

840. Qual é o hidrocarboneto da raiva?
Resposta: Bicarbonato de ódio.

841. Qual a explosão que o Renato Aragão mais tem medo?
Resposta: É a Didi-namite.

842. O que é um pontinho preto no meio do milharal?
Resposta: Emilho Santiago.

843. Por que a loja de canivete faliu?
Resposta: Porque só vendia afiado.

844. De onde nascem os Power Rangers?
Resposta: Dos EspermatoZord.

845. Que cara ajudou no descobrimento do Brasil?
Resposta: Caravela.

846. Quem é o rei dos gordinhos?
Resposta: REIgime.

847. Qual o cúmulo da nojeira?
Resposta: Fazer suco detox com baratas.

848. Qual é a cor mais inteligente?
Resposta: COReano.

849. O que o 4 disse pro 40?
Resposta: Passa a bola.

850. Qual o repórter protege a cabeça do sol?
Resposta: Willian Boné.

851. Qual o café preferido do gamer?
Resposta: NEScafé.

852. Qual o cúmulo da traição?
Resposta: Ser golpeado pela própria sombra.

853. Quem é o pai da horta?
Resposta: O pai-pino.

854. O que é um pontinho verde no meio da rua?
Resposta: Um VolksVagem.

855. Qual é o cúmulo do azar III?
Resposta: Ser o único a comprar uma rifa e não ser sorteado.

856. Por que o sapo saiu do jardim?
Resposta: Porque ele foi para a alfabetização.

857. Qual é a igreja que o Thor frequenta?
Resposta: Igreja OrTHORdoxa.

858. Como o Quico compacta a música dele no computador?
Resposta: Quico_Quico.rar.rar.rar.

859. O que é que não tem cabelo mas fica careca?
Resposta: O pneu.

860. O que é que tem dezenas de cabeças, mas não pensa?
Resposta: A caixa de fósforo.

861. Qual é o rei da hora?
Resposta: O REIlógio.

862. O que a foca filho falou a foca mãe?
Resposta: Motherfoca.

863. Qual linguagem de programação o Han Solo detesta?
Resposta: JabbaScript.

864. Qual tipo de conexão não pega no elevador?
Resposta: Internet Discada.

865. Qual a diferença da privada e da pilha?
Resposta: A pilha tem carga e a privada descarga.

866. O que é preciso para que se possa apagar uma vela?
Resposta: Que ela esteja acesa.

867. O que o Batman mais sente no coração?
Resposta: Os Bat-mentos.

868. Qual estado do Brasil tem mais sapos?
Resposta: A-lagoas.

869. O que acontece com os genes que violam a lei?
Resposta: Vão pra cadeia de DNA.

870. Com relação à polítca, Thor é contra o quê?
Resposta: AuTHORitarismo.

871. O que a coruja tem, que os outros bichos não tem?
Resposta: Corujinhas.

872. Qual é o cantor que não é meu?
Resposta: O Seu Jorge.

873. O que é um pontinho vermelho na TV?
Resposta: É a Red Globo.

874. Como ficou o lápis depois que caiu?
Resposta: Desapontado.

875. O que enche uma casa mas não enche uma mão?
Resposta: O botão da camisa.

876. O que o vidro disse para a vidra?
Resposta: Estou vidrado em você.

877. O que é H2O(CO)2?
Resposta: Água de Côco.

878. O que uma galáxia disse para a outra?
Resposta: Preciso de espaço.

879. O que o advogado da granja foi fazer na delegacia?
Resposta: Soltar a franga.

880. O que é que mira no tornozelo e acerta o nariz?
Resposta: O peido.

881. Que capital gostaria de ser um campo de futebol?
Resposta: Campo Grande.

882. Qual a diferença entre a vaca e o palhaço?
Resposta: A vaca gosta de palha e o palhaço de palhaçada.

883. Por que a ambulância não anda?
Resposta: Porque ela só-corre.

884. Qual o celular que sente dor?
Resposta: O Ai-phone.

885. Qual o mar preferido do doce?
Resposta: É o Mar-shmallow.

886. Por que os míopes não podem ir ao zoológico?
Resposta: Porque eles usam lentes di-vergente e não de ver bicho.

887. O que é surdo e mudo mas conta tudo?
Resposta: O livro.

888. Qual é a fruta preferida dos matemáticos?
Resposta: Pi-tanga.

889. Qual é o dinossauro favorito do Thor?
Resposta: O velocirapTHOR.

890. Qual o cantor preferido do Neymar?
Resposta: Cai-tano Veloso.

891. Por que o Chile é um saco?
Resposta: Porque fica embaixo do Peru.

892. Qual caneta que tem avós?
Resposta: A ca-netinha.

893. Qual a semelhança entre 99 reais e um Japonês?
Resposta: Os dois são quase cem pau.

894. O que é, o que é? Uma minhoca com sono.
Resposta: Uma dorminhoca.

895. O que a frigideira quente falou para o ovo?
Resposta: Você tá frito comigo.

896. O que tem no carro e na música?
Resposta: Ré.

897. O que o boi levou da vaca?
Resposta: Uma "boifetada".

898. Qual é a fruta que tem um filho?
Resposta: O mamão PAPAI-a.

899. O que é, o que é? Tem no meio da lâmpada.
Resposta: A letra P.

900. O que o Carbono disse quando foi preso?
Resposta: Eu tenho direito a 4 ligações.

901. Por que o mendigo gosta de carro conversível?
Resposta: Porque ele é sem-teto.

902. O que o envelope disse para o selo?
Resposta: Cole aqui e vamos dar uma volta.

903. O que é um pontinho branco correndo no mato?
Resposta: É uma formiga atrasada para o casamento.

904. O que é um pontinho azul no céu?
Resposta: Um urublue.

905. O que a mãe açaí disse para os outros açaís?
Resposta: O último açaí feche a porta.

906. Por que o MC não quer cerveja?
Resposta: Porque ele Ke-vinho.

907. Do que um cátion tem medo?
Resposta: De um dógion.

908. Qual país do Caribe é uma explosão?
Resposta: Granada.

909. Por que o Tiranossauro Rex tem um sovaco cheiroso?
Resposta: Porque ele usa rex-sona.

910. O que sobe e desce sem sair do lugar?
Resposta: A escada.

911. O que é, o que é? Sobe quando a chuva desce.
Resposta: O guarda-chuva.

912. Como se diz costureiro em japonês?
Resposta: Kaguya Nopano.

913. O que a mulher casada foi fazer no bordel?
Resposta: Foi buscar o marido.

914. Qual zagueiro alemão gosta de curtir a noite?
Resposta: BOATEng.

915. O que o Thor ensina?
Resposta: TuTHORial.

916. Qual letra vem depois da letra A?
Resposta: Todas as outras.

917. Por que a família do músico sente falta dele?
Resposta: Porque ele faz flauta.

918. Qual é o meio de transporte que não faz curva?
Resposta: O elevador.

919. Mataram o Ash, qual é o nome do filme?
Resposta: Mewtwo matou um cara.

920. O que é que tem raiz, mas não é planta?
Resposta: Cabelo.

921. Por que o Batman é tão ruim nos jogos de carta?
Resposta: Porque ele só pega coringa.

922. Por que a galinha não sabe andar na cidade grande?
Resposta: Porque é galinha caipira.

923. O boi saiu para beber. Onde ele foi?
Resposta: No BOIteco.

924. O que é vermelho e faz mal para os dentes?
Resposta: Tijolo.

925. Em qual lugar o sucesso vem antes do trabalho?
Resposta: No dicionário.

926. Qual o contrário de Rinoceronte?
Resposta: Choranoserhoje.

927. Por que a vaca dá leite?
Resposta: Porque ela não sabe vender.

928. O que jamais deve ser dito a uma pessoa anoréxica?
Resposta: O que não mata engorda!

929. Qual super herói tira foto no escuro?
Resposta: Flash.

930. O que é que tem 4 pés e 4 asas?
Resposta: Duas galinhas.

931. Qual a semelhança entre ciúmes e Trident?
Resposta: Nunca admitimos que temos.

932. Qual o game que está sempre gripado?
Resposta: O Overwatchim.

933. Qual é o amor mais suave?
Resposta: AMORtecedor.

934. Qual é o cúmulo da rapidez II?
Resposta: Ir ao enterro de um parente e ainda encontrá-lo vivo!

935. O que o cavalo foi fazer no orelhão?
Resposta: Passar um trote.

936. O que é impossível levantar do chão?
Resposta: A sombra.

937. Por que os robôs não sentem medo?
Resposta: Porque eles têm nervos de aço.

938. O que são três tomadas juntas?
Resposta: Um trio elétrico.

939. O que é um pontinho preto no congelador?
Resposta: Um gelo fantasiado de Batman.

940. O que o Batman faz com o celular?
Resposta: Bat-Selfie.

941. O que o peixe faz quando vai às compras?
Resposta: Peixincha.

942. O que o pneu disse para o asfalto?
Resposta: Você vai acabar me deixando careca.

943. O que é por dentro branco e por fora amarelo?
Resposta: Banana.

944. Qual galinha é mais esperta, a branca ou a preta?
Resposta: A preta, porque ela consegue botar ovo branco. Agora, pede pra galinha branca botar ovo preto.

945. O que entra na água e não se molha?
Resposta: A sombra.

946. Por que Thor foi no mecânico?
Resposta: Consertar o moTHOR.

947. Qual é a piada do fotógrafo?
Resposta: Ninguém sabe, pois ela ainda não foi revelada.

948. O que aconteceu quando o Super-Homem morreu?
Resposta: O Lex ficou de Luthor.

949. Qual é o bar que as mulheres mais odeiam?
Resposta: BARata.

950. Qual é o cantor que é azul?
Resposta: Pablo Avatar.

951. Qual é a tecla preferida do astronauta?
Resposta: O espaço.

952. Qual é o café da manhã preferido do Thor?
Resposta: Café com THORrada.

953. Qual o santo da choperia?
Resposta: Frei Caneca.

954. Qual a diferença entre o cavalo e o palhaço?
Resposta: O cavalo gosta de palha crua e o palhaço de palhaçada.

955. Onde o Renato Aragão nasceu?
Resposta: Na Didi-namarca.

956. Por que o divórcio é tão caro?
Resposta: Porque vale cada centavo.

957. Como fazer pra um passarinho dar risada?
Resposta: Jogue ele na parede que ele racha o bico.

958. O que o sal disse para a batata?
Resposta: É nois na frita.

959. Por que a loira não sabe fazer gelo?
Resposta: Porque não aprendeu a receita.

960. Quem inventou a fila?
Resposta: As formigas.

961. O que a panela falou para a pipoca?
Resposta: A minha bunda que queima e você que pula?

962. O que fizeram no tatu?
Resposta: Uma tatu-agem.

963. Por que o hélio foi assaltado?
Resposta: Porque ele é nobre.

964. O que desce sorrindo e sobe chorando?
Resposta: O balde quando vai pegar água do poço.

965. Por que as plantas não falam?
Resposta: Porque elas são mudinhas.

966. Qual é o carro movido a suco?
Resposta: MusTANG.

967. Qual é o dente que não é oriental?
Resposta: Ocidente.

968. Qual a ave que é marca de bicicleta?
Resposta: Caloi-picita.

969. O que é um ponto na quadra de vôlei?
Resposta: É quando a bola toca na quadra adversária.

970. Qual o instrumento musical que está sempre ligado?
Resposta: AcordeON.

971. Por que Thor é um acadêmico?
Resposta: Porque ele tem douTHORado.

972. O que acontece se você molhar um tubarão?
Resposta: Ele fica todo ensharkado.

973. Qual é o felino mais velho do mundo?
Resposta: O tigre-de-bengala.

974. Qual carro preferido dos fotógrafos?
Resposta: Focus.

975. Quando é que o Renato Aragão acorda?
Resposta: Didi-a.

976. Qual santo gosta de pipoca?
Resposta: São Bugo.

977. Por que o elefante usa óculos verde?
Resposta: Para ver de perto.

978. O que detestamos na praia e adoramos na panela?
Resposta: O caldo.

979. Qual é o chá favorito dos catarinenses?
Resposta: CHApecó.

980. Em qual lugar o dinheiro vem antes do trabalho?
Resposta: No dicionário.

981. Qual o estado americano que é só um pedaço?
Resposta: A laska

982. Por que uma planta pequena não fala?
Resposta: Porque ela é muda.

983. Que celebração está sempre ligada?
Resposta: RéveillON.

984. Qual é o repórter dos cachorros?
Resposta: É o la-Tino Marcos.

985. Qual é o estado preferido do Thor?
Resposta: THORcantins.

986. Que cara é confeiteiro?
Resposta: Caramelo.

987. Como se diz veterinário em japonês?
Resposta: Kuragato Nakasa.

988. Qual o cúmulo da economia II?
Resposta: Tirar cera do ouvido e passar no chão.

989. Por que os dinossauros não gostam dos bombeiros?
Resposta: Porque os bombeiros usam o extintor.

990. Qual é o pássaro que assombra?
Resposta: Uru-buuuuuuu!

991. O que é um pontinho preto na neve?
Resposta: Um pinguim.

992. Qual é a novela preferida do boi?
Resposta: O Rei do Gado.

993. Por que a loira não faz gelo?
Resposta: Porque esqueceu a receita.

994. Como o pai de santo acessa a Internet?
Resposta: Com Umbanda larga.

995. Qual o apelido do para-raio?
Resposta: Sequestro relâmpago.

996. Qual a diferença entre o sutiã e a ambulância?
Resposta: A ambulância carrega os feridos e o sutiã levanta os caídos.

997. Como seria o mundo se não existisse o Google?
Resposta: Sei lá, pesquisa aí no Google...

998. O que é um pontinho preto no livro?
Resposta: Uma formiga querendo entrar pra história.

999. Por que o monge foi ao hospital?
Resposta: Porque ele é paciente.

1000. Qual é o rio mais azedo do mundo?
Resposta: Rio Só-limões.

1001. Qual o pano que esconde Napoleão Bonaparte?
Resposta: Guarda-Napo.

1002. O que o sabão em pó falou para o desinfetante?
Resposta: Eu te omo.

1003. Por que ninguém foi ao enterro do elefante?
Resposta: Todos tinham medo de ter que carregar o caixão.

1004. O que o galo foi fazer no açougue?
Resposta: Ver a galinha pelada.

1005. Qual o vinho que não tem álcool?
Resposta: O-vinho de codorna.

1006. Por que as loiras gostam de BMW?
Resposta: Porque elas conseguem soletrar.

1007. O que é um pontinho preto no microscópio?
Resposta: Um pretozoário ou uma blacktéria.

1008. Por que o computador foi preso?
Resposta: Porque ele executou um programa.

1009. O que é, o que é? Tem pé, mas não tem cabeça.
Resposta: A mula sem cabeça.

1010. O que a Dora Aventureira foi fazer no condomínio?
Resposta: Trabalhar de zelaDORA.

1011. Por que a loira queimou a televisão?
Resposta: Para poder assistir Tela Quente.

1012. Por que a mulher do Hulk separou-se dele?
Resposta: Porque ela queria um homem mais maduro.

1013. Qual o programa preferido do Bruce Banner?
Resposta: Caldeirão do Hulk.

1014. Qual é a bebida preferida do Batman?
Resposta: Bat-ida.

1015. Qual a mistura de Ba+Na²+Ag?
Resposta: Banana prata.

1016. O que é um pontinho azul tremendo?
Resposta: Um cara de BLUEsa de frio.

1017. O que é um físico dançando folclore?
Resposta: Um fisi-culturista.

1018. O que um bom navegador faz quando o barco afunda?
Resposta: Nada.

1019. Por que o pão de ontem não dá nada para ninguém?
Resposta: Porque ele é um pão duro.

1020. O que a Dora usa para não ficar cheirando mal?
Resposta: DesoDORAnte.

1021. O que é um pontinho brilhante em uma vaca?
Resposta: Um carrapato de aparelho.

1022. O que uma abelha com sono disse pra outra?
Resposta: Zzzzzz!

1023. Por que o Hulk grita quando se transforma?
Resposta: Porque a cueca dele não rasga

1024. O que o Fiat disse para o Volkswagen?
Resposta: Você não é Palio para mim.

1025. O que é que corre mas não anda?
Resposta: Água.

1026. O que o nadador faz para bater o recorde?
Resposta: Nada.

1027. Qual é a maior palavra do dicionário?
Resposta: Arroz. Pois vai de A à Z.

1028. Qual é o barco que sempre está aceso no escuro?
Resposta: Barco a vela.

1029. Qual o lugar preferido que o Thor gosta de dormir?
Resposta: DormiTHORio.

1030. O que só trabalha se lhe batem na cabeça?
Resposta: O prego.

1031. Qual é o ar que é usado pelos índios?
Resposta: ARco e flecha.

1032. O que o número zero disse pro número oito?
Resposta: Mas que bela cinturinha!

1033. Qual a música preferida do Neymar?
Resposta: Cai cai balão.

1034. Qual é o guerreiro que mais socorre as pessoas?
Resposta: O SAMU-rai.

1035. O que é um pontinho azul no gramado?
Resposta: É uma formiguinha de calça jeans.

1036. Quem escuta tudo mas não fala pra ninguém?
Resposta: As orelhas.

1037. O que é uma casinha sem tranca e sem janela?
Resposta: O ovo.

1038. Qual é o animal preferido do Thor?
Resposta: OrniTHORrinco.

1039. Qual é o dente sem razão alguma?
Resposta: Improcedente.

1040. Qual é o sujeito da frase "proibido estacionar"?
Resposta: Sujeito a guincho.

1041. O que é um pontinho branco no freezer?
Resposta: Um arroz esquimó.

1042. O que é, o que é? Quanto mais cresce, menos se vê.
Resposta: Escuridão.

1043. O que Michael Phelps disse para Sócrates?
Resposta: Só sei que nadar sei.

1044. Qual é a bebida que o cego não bebe?
Resposta: A cer-veja.

1045. Qual é o animal que mais gosta de jogar futebol?
Resposta: GOLfinho.

1046. O que é que o humano faz, vê, mas não quer ter?
Resposta: O caixão.

1047. O certo é robar ou roubar?
Resposta: O certo mesmo é trabalhar.

1048. Como o Batman joga futebol?
Resposta: Ele bat-pênalti, bat-falta, bat-escanteio e bat para o gol.

1049. Por que o leite é integral?
Resposta: Porque deriva da vaca.

1050. O que tem a boca na barriga e os dentes na cabeça?
Resposta: O violão.

1051. Por que a célula foi no psiquiatra?
Resposta: Porque ela tinha complexo de Golgi.

1052. Como se chama o lanche favorito do pastor alemão?
Resposta: Cachorro Crente.

1053. Qual é o coletivo de pobre?
Resposta: Ônibus.

1054. Qual é o dente que lidera todo um grupo?
Resposta: Intendente.

1055. Qual o lugar em que todos podem sentar menos você?
Resposta: O seu colo.

1056. Por que é que o boi sobe o morro?
Resposta: Porque não pode passar por baixo.

1057. Como se faz para transformar um giz numa cobra?
Resposta: É só colocar num copo de água. Aí o giz-bóia.

1058. Por que a NASA mandou uma guitarra para o espaço?
Resposta: Para o Sistema Solar.

1059. Qual é a roupa preferida do macaco?
Resposta: Macacão.

1060. Qual o nome do filme do Neymar?
Resposta: O Corpo que Cai.

1061. Qual carro que dá oi?
Resposta: Hi-lux.

1062. O que é um pontinho preto no jornal?
Resposta: Uma formiga procurando emprego.

1063. Como se chama mil políticos presos?
Resposta: Um bom começo.

1064. Por que a galinha bateu a cabeça no chão?
Resposta: Porque ela queria um galo.

1065. O que você sabe que nunca vai achar?
Resposta: O que você nunca perdeu.

1066. Que tipo de pessoa é uma criação de bois e vacas?
Resposta: O Fol-gado.

1067. Como as pessoas se cumprimentam na Itália?
Resposta: E aí, Veneza?

1068. Qual é o sobrenome que todo mundo tem?
Resposta: Costa.

1069. O que o lápis disse para o apontador?
Resposta: Estou desapontado.

1070. Como se chama mosca nos Estados Unidos?
Resposta: Não se chama, ela vem sozinha.

1071. Qual tira fez parte da história do Brasil?
Resposta: Tiradentes.

1072. Por que Thor queria ser bombeiro?
Resposta: Para usar o extinTHOR.

1073. Qual a planta dos sentimentos imediatos?
Resposta: Jacinto.

1074. Quem é o rei da química?
Resposta: REIagente.

1075. O que o sapo falou com o Bob Marley?
Resposta: Reggae Reggae.

1076. Qual é a tinta que quer ser uma cobra?
Resposta: Coral.

1077. Qual ator tem a voz mais bonita?
Resposta: Miguel Fala-bella.

1078. O que é que tem sempre na frente da igreja?
Resposta: A letra I.

1079. O que uma hortelã disse para a outra?
Resposta: Não menta para mim.

1080. Por que o elefante usa óculos vermelho?
Resposta: Para ver melhor.

1081. Qual é a manifestação pública favorita do boi?
Resposta: BOIcote.

1082. Em quantas partes se divide o crânio?
Resposta: Depende da pancada.

1083. Qual remédio que foi pego surfando?
Resposta: Dipir-onda.

1084. Qual é o cantor sertanejo mais carente?
Resposta: Cesar Me-note.

1085. O que acabou em 1896?
Resposta: 1895

1086. Como se fala "cobrador de ônibus" em japonês?
Resposta: Tanaka Traka.

1087. Qual o pokémon que dá dicas de saúde?
Resposta: O Drowzee Varella.

1088. Qual é o animal mais forte da natureza?
Resposta: O caracol, pois ele carrega a sua casa nas costas.

1089. Qual é a sobremesa preferida da vaca?
Resposta: Múuuuu-sse.

1090. Qual a diferença entre um elefante e uma pulga?
Resposta: O elefante pode ter pulgas, mas a pulga não pode ter elefantes.

1091. Por que o elefante guarda sua mulher na geladeira?
Resposta: Porque elaéfanta!

1092. Qual é o ar que é velho?
Resposta: ARcaico.

1093. Qual é a cor que é usada em janelas?
Resposta: CORtina.

1094. O que o tomate foi fazer no banco?
Resposta: Tirar um extrato.

1095. Qual a profissão que tem mais fãs?
Resposta: O dentista, pois ele deixa todos de boca aberta.

1096. O que o boi usa na piscina?
Resposta: BOIa.

1097. Por que o Roberto Carlos é chamado de rei?
Resposta: Porque no show dele só vai coroa.

1098. O que faz um homem virar a cabeça?
Resposta: O pescoço.

1099. Por que as loiras não comem bananas?
Resposta: Porque elas nunca acham o zíper.

1100. Qual é o veículo preferido do Thor?
Resposta: É o Tra-Thor.

1101. Qual o nome do homem que não se sente só?
Resposta: Jacinto Amado.

1102. O que é algo e ao mesmo tempo nada?
Resposta: Peixe.

1103. Por que o Pernalonga não mente?
Resposta: Porque a mentira tem perna curta.

1104. O que são um monte de átomos de Cloro lado a lado?
Resposta: É uma Clorofila.

1105. Qual é o país que melhor sabe fazer café?
Resposta: É-cuador.

1106. Qual é o cúmulo da sede?
Resposta: Tomar um ônibus.

1107. O que um bacon disse pro outro?
Resposta: Tudo bacon você?

1108. O que disse a abelha em crise existencial?
Resposta: To bee or not to bee?

1109. Como se faz para um Bis virar pão?
Resposta: Joga ele na água e ele vai virar bis-na-aguinha.

1110. Qual igreja o Batman frequenta?
Resposta: Bat-ista.

1111. Qual diretor de cinema nunca passa frio?
Resposta: Quentin Tarantino

1112. Qual é o dente que é jornalista?
Resposta: Correspondente.

1113. Por que o verbo "haver" não se acha bonito?
Resposta: Porque ele é um verbo irregular.

1114. Por que o Kuririn não gosta de iPhone?
Resposta: Porque ele prefere Android.

1115. Qual é o amor mais pesado?
Resposta: A MORsa.

1116. Onde o boi gosta de passear?
Resposta: No "boiesque".

1117. Quem é o rei da horta?
Resposta: O rei Polho.

1118. O Goku me deu um abacate. O que tinha dentro?
Resposta: Um Kakaroço.

1119. O que come e nunca engorda?
Resposta: O apontador.

1120. Qual operadora de celular vive gripada?
Resposta: A Tiiiiiiimmmmm.

1121. Qual o inseto que quer ser espião?
Resposta: O mari-Bond.

1122. Qual é o alimento mais sagrado do mundo?
Resposta: Amén-doim.

1123. O que a ovelha disse para a avó?
Resposta: Ô velha.

1124. Por que a loja pegou fogo?
Resposta: Porque era queima de estoque.

1125. Qual é o chá que engana as pessoas?
Resposta: CHArlatão.

1126. Quando o varal fica nu?
Resposta: Quando chove, porque as mães pedem pra tirar a roupa do varal.

1127. Qual o nome da fórmula In(Cu)?
Resposta: Cupreto de Índio.

1128. Qual é o chá que é usado em bolos?
Resposta: CHAntili.

1129. Qual cantor está sempre em algum lugar?
Resposta: O Somewhere Rosa.

1130. Qual é o ar que tem asas.
Resposta: ARara.

1131. Em qual parte do corpo o Max mora?
Resposta: No Max-lar.

1132. Qual o cúmulo do arrependimento?
Resposta: O carrasco sentir um nó na garganta depois de enforcar alguém.

1133. Qual cantor é parente do limão?
Resposta: Gustavo Lima.

1134. O que tem pescoço mas não tem cabeça?
Resposta: A garrafa.

1135. Por que o mouse é muito mimado?
Resposta: Porque tudo o que ele quer, o mouse pad.

1136. Qual é o ar que mais pesquisa?
Resposta: ARqueologo.

1137. Qual é a carta preferida do Pelé?
Resposta: Rei de Copas.

1138. Qual o cúmulo dos trabalhos manuais?
Resposta: Tricotar com a linha do trem.

1139. Qual é a metade de Oito?
Resposta: Oi.

1140. Por que a loira pintou o cabelo de castanho?
Resposta: Para passar para o vestibular.

1141. Zilla fez um gol. Qual é o nome do filme?
Resposta: Goldezilla.

1142. O que o pires disse para a xícara?
Resposta: Tira a bunda de cima de mim.

1143. Qual é o cúmulo da falta do que fazer?
Resposta: Assistir a uma corrida de lesmas em câmera lenta.

1144. Qual o faraó que curtia The Doors?
Resposta: O Tutankâmon baby, light my fire.

1145. Qual o tipo de panela que está sempre triste?
Resposta: Panela depressão.

1146. Do que morreu o paraquedista?
Resposta: De timidez, porque ele fez de tudo, mas o paraquedas não quis se abrir com ele.

1147. Por que o boi subiu o morro?
Resposta: Porque não tem como passar por baixo.

1148. 25, 24, 22, 19, 15. Qual o próximo número?
Resposta: 10

1149. O que é um pontinho azul no canil?
Resposta: Um pit blue.

1150. Qual é o prato preferido dos mecânicos?
Resposta: Macarrão parafuso.

1151. Qual santo vive na praia?
Resposta: São Vicente.

1152. Qual é a planta que não fala?
Resposta: A mudinha.

1153. Quem é mais velho, a Lua ou o Sol?
Resposta: A Lua, porque ela pode sair de noite.

1154. Qual o ator que mais gosta de flores?
Resposta: Tony Ramos.

1155. Qual é o dente que está sempre bêbado?
Resposta: Aguardente.

1156. Como se diz pedreiro em japonês?
Resposta: Takamassa Nomuro.

1157. O que a pipa de Benjamin Franklin fez com ele?
Resposta: O deixou em estado de choque.

1158. Qual é a capital que enxerga bem?
Resposta: Boa Vista.

1159. Qual é o cúmulo da gentileza?
Resposta: Fazer continência para o cabo de vassoura.

1160. Qual é o fast-food preferido dos mineiros?
Resposta: Sub-uai.

1161. O que deixa nossa dor bem fresquinha?
Resposta: O ventilaDOR.

1162. O que é duro em cima e mole embaixo?
Resposta: Vassoura.

1163. Por que as loiras bebem água balançando o copo?
Resposta: Porque água parada dá dengue.

1164. O que o Thor usa para apagar o incêndio?
Resposta: ExtinTHOR.

1165. Qual é o time de futebol que é de uma mulher?
Resposta: Bayern da Monique.

1166. Qual o nome do japonês que morreu?
Resposta: Okimataro.

1167. Qual o contrário de Abraão?
Resposta: Fecharão.

1168. Qual é o bar que todos os homens têm?
Resposta: BARba.

1169. Qual é o tipo de carne que os bebês usam?
Resposta: Fraldinha.

1170. Qual é o bicho sem osso e sem espinha?
Resposta: Minhoca.

1171. Qual é a comida mais devagar?
Resposta: A po-lenta.

1172. Qual é o alimento que não engorda?
Resposta: Todos não engordam, quem come é que engorda.

1173. O que é um pontinho roxo no fundo da piscina?
Resposta: Uma ervilha prendendo a respiração.

1174. Qual erva cultiva verduras e cria ovelhas?
Resposta: Horte-lã.

1175. Qual elemento não ri das piadas do PC?
Resposta: O Cério (Ce).

1176. Como fazer pro suco virar cobra?
Resposta: É só fazer cócegas no suco que o su-cu-ri.

1177. Qual a diferença entre a mulher e a arma?
Resposta: Na arma você pode colocar um silenciador.

1178. Qual o cúmulo da incompetência II?
Resposta: Ser reprovado no exame de fezes.

1179. Qual o utensílio mais caro da cozinha?
Resposta: O açu-careiro.

1180. Quais são as partículas que não gostam de estudar?
Resposta: As partículas de antimatéria.

1181. Qual é a religião dos bodes?
Resposta: Bodismo.

1182. O que um etanol disse para o outro?
Resposta: Eita nóis!

1183. Qual é a semelhança entre um bêbado e o neném?
Resposta: Os dois mamam, depois dormem, mijam e cagam nas calças.

1184. Qual é o dente que vai de cima para baixo?
Resposta: Descendente.

1185. Qual é a planta que está sempre babando?
Resposta: A babosa.

1186. Como pode o número quatro ser metade de cinco?
de IV.
Resposta: É necessário usar números romanos. 5 é V e 4 é IV. Logo, V é a metade (em quantidade de letras)

1187. Por que os pássaros não gostam de charada?
Resposta: Porque eles preferem ouvir uma piada.

1188. Qual cor bate sem parar?
Resposta: CORação.

1189. O que é que na cara é enfeite e no fogo é gostoso?
Resposta: Costeleta.

1190. Por que a loira colocou a geladeira no ponto?
Resposta: Pra deixar o Ponto Frio.

1191. Qual é o estado que gosta de cavar buracos?
Resposta: Ama-pá.

1192. O que a barata disse pro chinelo?
Resposta: Nossa, nossa, assim você me mata.

1193. Qual é o amor que é uma variedade de cereja?
Resposta: A MORanga.

1194. Qual a semelhança entre sogra e batata?
Resposta: As melhores estão enterradas.

1195. O que o 6 perguntou para o 8?
Resposta: Seven ou não vem?

1196. O que tem dente mas não morde?
Resposta: O pente.

1197. Qual o funkeiro que mais gosta de comida?
Resposta: O McDonald's.

1198. Por que a Coca-Cola e a Fanta se dão muito bem?
Resposta: Porque se a Fanta quebra, a Coca-Cola.

1199. O relógio cumprimentou a tora. Que horas são?

Resposta: Oi tora.

1200. Qual é o queijo que mais sofre?
Resposta: O queijo ralado.

1201. Qual o cúmulo da esperança?
Resposta: Comprar Pepsi e esperar que se transforme em Coca.

1202. Como um escritor termina um caso de amor?
Resposta: Com um ponto final.

1203. Por que o marujo não grita mais "terra à vista"?
Resposta: Porque do jeito que a economia está, tem que ser a prazo mesmo.

1204. Qual o doce preferido do Freddy Krueger?
Resposta: Sonho.

1205. Por que a loira toma pílula anticoncepcional?
Resposta: Para saber que dia da semana é.

1206. Quem é a mãe da horta?
Resposta: A mãe-dioca.

1207. Qual é a brincadeira preferida de Saturno?
Resposta: Passar o anel.

1208. Qual o cachorro do fazendeiro?
Resposta: É o cão-peão.

1209. O que o cadarço falou para o tênis?
Resposta: Me amarro em você.

1210. Qual o pote que toca música?
Resposta: O s-POTE-fy.

1211. Qual é o desastre natural que os cães mais odeiam?
Resposta: Fura-cão.

1212. Como se chama a ferramenta que já se foi?
Resposta: Foice.

1213. Qual animal gosta de lutar?
Resposta: MuriSOCA.

1214. Por que a loira morreu tomando leite?
Resposta: Porque a vaca resolveu sentar.

1215. O que dá a mistura de uma girafa com um pitbull?
Resposta: Um cão de guarda para sobrado.

1216. Qual é o brinquedo que o Thor mais gosta?
Resposta: THORbogã.

1217. O que é uma letra "A" na testa?
Resposta: Um Atestado.

1218. Por que o pirata não pode jogar futebol?
Resposta: Porque ele é perna de pau.

1219. Qual é o dente que é moderado?
Resposta: Prudente.

1220. Com o que o elétron joga futebol?
Resposta: Com a eletrosfera.

1221. O que a Dora usa na prova de matemática?
Resposta: CalculaDORA.

1222. Qual é a brincadeira predileta dos tímidos?
Resposta: Esconde-esconde.

1223. O que Thor usa quando vai à praia?
Resposta: O proteTHOR solar.

1224. Qual é o chá que deixa as pessoas pensativas?
Resposta: CHArada.

1225. Qual é a fórmula da água benta?
Resposta: H Deus O.

1226. O que o espermatozoide disse para o óvulo?
Resposta: Posso morar com você? Porque minha casa é um saco.

1227. Por que o cachorro saiu da igreja?
Resposta: Porque ele tinha entrado.

1228. Por que o Brasil não vai pra frente?
Resposta: Porque a capital é Brasília. Se fosse BMW, já seríamos primeiro mundo!

1229. O que é que nunca passa, e sempre está na frente?
Resposta: O futuro.

1230. Por que a hemácia foi multada?
Resposta: Porque ela não viu a plaqueta.

1231. Qual é a fruta que é amiga de todos?
Resposta: A uva "parça".

1232. Qual é o alimento do índio que encerra a oração?
Resposta: O AmenDoIndio.

1233. O que a duquesa disse para o duque?
Resposta: Du-que você está falando?

1234. O que aconteceria se chovesse macarrão?
Resposta: Seria massa pra caramba.

1235. Qual é a cidade mais limpa?
Resposta: Vassouras.

1236. Por que os peixes gostam tanto de comer?
Resposta: Porque eles estão sempre com água na boca.

1237. Qual é o amor que ajuda a acabar com a sede?
Resposta: A MORinga.

1238. Qual é o dente que é mais sem vergonha?
Resposta: Impudente.

1239. O que os números 2,10,12,16,18 e 19, têm em comum?
Resposta: A letra D.

1240. Como se diz topless em japonês?
Resposta: Shen Xu Tian.

1241. Do que é que o boi não gosta?
Resposta: "Boiemia".

1242. Para onde o mamão foi nas férias?
Resposta: Pa-paya.

1243. Vila Belmiro lotada. Qual o nome do filme?
Resposta: 300

1244. Qual a peça de xadrez preferida dos católicos?
Resposta: Bispo.

1245. Como é feita a execução por gás letal em Portugal?
Resposta: Eles jogam um botijão de gás na cabeça do condenado.

1246. Qual o estilo musical preferido das plantas?
Resposta: Samba de Raiz.

1247. O que faz uma loira em uma loja de 1,99?
Resposta: Pesquisa de preço.

1248. Qual é a cidade que quando chove molha os bêbados?
Resposta: Bar-sem-lona.

1249. Qual o apresentador que serve chá?
Resposta: Chá-crinha ou Fábio Por-chá.

1250. Qual cidade tem mais Uber?
Resposta: Uberlândia.

1251. Qual é o ar que dói?
Resposta: ARranhão.

1252. Qual o aumentativo de Hungria?
Resposta: Doisgria.

1253. Qual é a cidade preferida do Thor?
Resposta: THÓRquio.

1254. Qual a palavra que nunca diz a verdade?
Resposta: Somente.

1255. Por que a gata não quer beber Red Bull?
Resposta: Porque ela prefere Gatorade.

1256. Quem é o pai do carro?
Resposta: O PAInel.

1257. O que é, o que é? Sempre aumenta e nunca diminui.
Resposta: A idade.

1258. O que o tijolo falou para tijola?
Resposta: Tem um ciumento entre nós.

1259. Qual é a hora preferida do afogado?
Resposta: A hora da bóia.

1260. Por que a vaca corre atrás do avião?
Resposta: Para pegar o vaco.

1261. Como uma pá cumprimenta a outra?
Resposta: Opá.

1262. Por que o vidente quis ir pra Alemanha?
Resposta: Porque ele aprendeu a-lê-mão.

1263. Por que não se deve partir o coração de uma régua?
Resposta: Porque ela possui centímentros.

1264. O que um cupim disse para o outro?
Resposta: Me dá um cupim d'água.

1265. O que é um pontinho azul no meio de campo?
Resposta: É o Galvão BLUEno.

1266. O que o cachorro saudável faz?
Resposta: Ele light.

1267. Qual é o esporte favorito do boi?
Resposta: "Boiliche".

1268. Por que as loiras colocam pastel no leite?
Resposta: Para tomar leite pasteurizado.

1269. O que todo rei tem?
Resposta: REIgalias.

1270. Qual é a atriz que adora carboidratos?
Resposta: Juliana Pães.

1271. Por que o agricultor é bom de matemática?
Resposta: Porque ele sempre chega na raiz.

1272. Qual tempo verbal se acha superior ao outros?
Resposta: Pretérito mais que perfeito.

1273. Você conhece o site do cavalinho?
Resposta: É www ponto cavalinho ponto com ponto com ponto com ponto com ponto.

1274. O que a foca mais gosta de fazer?
Resposta: Fo-Foca.

1275. Por que a água foi presa?
Resposta: Porque ela matou a sede.

1276. O que há no meio do coração?
Resposta: A letra A.

1277. Qual a diferença entre o Robocop e o Frankenstein?
Resposta: É que o Frankenstein foi operado pelo SUS.

1278. Por que o boi muge quando vê uma vaca passar?
Resposta: Porque ele não sabe assobiar.

1279. Por que o pato tem raiva do cachorro?
Resposta: Porque ele tem 4 patas.

1280. O que aconteceu com o marido da cigarra?
Resposta: Foi fumado.

1281. O que é que quanto mais tira, maior fica?
Resposta: O buraco.

1282. O que um zumbi foi fazer na academia?
Resposta: Deadlift.

1283. O que fica na porta mas nunca entra?
Resposta: A maçaneta.

1284. O que um funkeiro cego disse pro outro?
Resposta: Segue o braille.

1285. O que Thor foi fazer em Wimbledon?
Resposta: Disputar um THORneio de tênis.

1286. Como os comunistas se despedem?
Resposta: Tchau, até Marx.

1287. Qual a capital que te avisa quando amassa?
Resposta: Macei, ó!

1288. O que são gases nobres?
Resposta: São os peidos dos reis.

1289. Como se chama uma loira com dois neurônios?
Resposta: Superdotada.

1290. O que o "c" disse para o "ç"?
Resposta: Cagando aí, né?

1291. Qual é o cúmulo da moleza?
Resposta: Correr sozinho, chegar em segundo.

1292. O que mais cheira na cozinha?
Resposta: O nariz.

1293. Como se fala exausto em chinês?
Resposta: Tó-Kan-Sado.

1294. Por que a loira tem três torneiras em casa?
Resposta: Porque uma é para água quente, uma para água fria e outra para água oxigenada.

1295. Por que a moto foi na praia?
Resposta: Pegar uma Honda.

1296. Qual a música preferida do Sérgio Reis?
Resposta: Toda vez que eu via Java pela estrada de Ouro Fino.

1297. O que acontece quando jabuti entra em extinção?
Resposta: Jabuti-caba.

1298. Qual a semelhança de uma sogra e uma onça pintada?
Resposta: Todo mundo quer preservar, mas ninguém quer ter em casa.

1299. Qual a diferença entre um sapo e um príncipe?
Resposta: As cinco cervejas que a princesa tomou.

1300. Onde fica o centro da gravidade?
Resposta: Na letra "i".

1301. Qual o alimento que tem muito dinheiro?
Resposta: Manje-ricão.

1302. Por que os pássaros voam de um país pro outro?
Resposta: Porque cansa muito ir a pé.

1303. Qual a vegetal que acaba primeiro?
Resposta: A Bata-tinha.

1304. Por que a minhoca não quis beijar o minhoco?
Resposta: Porque não sabia se ali era a cara ou a bunda.

1305. Por que o índio serve como curativo?
Resposta: Porque está em cima do Tálio.

1306. Por que o pinheiro não se perde na floresta?
Resposta: Porque ele tem uma-pinha.

1307. Qual o nome do marido ideal pra Bruna Surfistinha?
Resposta: Bruno Mars.

1308. Qual o transporte preferido do gaúcho?
Resposta: Patine-tchê.

1309. Qual a diferença entre o penico e o avião?
Resposta: O avião vê a mata amazônica de cima pra baixo e o penico de baixo pra cima.

1310. O que dá a mistura de uma girafa com um papagaio?
Resposta: Um alto-falante.

1311. Que cara é um pintor famoso?
Resposta: Caravaggio.

1312. O que tem duas rodas e dá leite?
Resposta: Uma vaca ciclista.

1313. Qual a árvore que mais precisa de água?
Resposta: A mangueira.

1314. O que uma bola falou pra outra?
Resposta: Estou bolada com você.

1315. O que o apontador disse para o lápis?
Resposta: Para de dar voltas e vá direto ao assunto.

1316. Qual é o animal que tem 3,14 olhos?
Resposta: O π olho.

1317. Qual cor é um ponto turístico brasileiro?
Resposta: CORcovado.

1318. O que é bullying?
Resposta: É aquela coisa que a gente usa para fazer caffélling.

1319. Por que o Lobo Mau ficou com dor de barriga?
Resposta: Porque ele comeu a Chapeuzinho Verde.

1320. O que a gravata disse para o chapéu?
Resposta: Vai na cabeça que eu pego o pescoço.

1321. Qual a diferença entre o rico e o pobre?
Resposta: Rico come caviar e pobre come o que vier.

1322. O botijão estava com dor de barriga. Por quê?
Resposta: Porque ele tinha gás-trite.

1323. Por que as fotos dos Vingadores saem escuras?
Resposta: Porque não têm Flash.

1324. O que põe fim em tudo mas fim não tem?
Resposta: A morte.

1325. Cru não existe e cozido não se come. O que é?
Resposta: Sabão.

1326. Qual é o doutor que virou drops?
Resposta: Dr. Halls.

1327. Qual a diferença entre a bicicleta e o banheiro?
Resposta: Na bicicleta a gente senta pra correr e no banheiro a gente corre pra sentar.

1328. Como os portugueses descobriram o pau-brasil?
Resposta: Levantando a tanguinha dos índios.

1329. O que é que se pega pelo corpo e fala na cabeça?
Resposta: Microfone.

1330. Qual a diferença entre a loira e o pão?
Resposta: O pão tem miolo.

1331. Por que a mata é virgem?
Resposta: Porque o vento é fresco.

1332. O que o Thor foi fazer na floresta?
Resposta: Buscar uma THORa.

1333. Qual cantor sertanejo que vai e volta rapidinho?
Resposta: Michel Té-logo.

1334. Qual cantor não bebe chá?
Resposta: Raul Sem-chás.

1335. Por que o rio foi ao dentista?
Resposta: Para fazer um canal.

1336. Por que o carro jamais é eletrocutado?
Resposta: Porque ele tem o para-choque.

1337. Qual é o ar que vive cercado de água?
Resposta: ARquipélago.

1338. O que são cinco pontinhos coloridos no jardim?
Resposta: Os Flower Rangers.

1339. Para que servem óculos verdes?
Resposta: Para verde perto.

1340. O que é um pontinho vermelho no meio do muro?
Resposta: Um morango alpinista.

1341. Por que a menina riu ao ver comercial de remédio?
Resposta: Porque o Ministério da Saúde a diverte.

1342. Qual é a galinha que cai e fica doida?
Resposta: Galinha cai-pira.

1343. Por que em Portugal não existe mais gelo?
Resposta: Porque a velhinha que tinha a receita morreu.

1344. Qual é o melhor dia para jogar basquete?
Resposta: Na Sexta-Feira.

1345. Com o que se parece a metade de uma maçã?
Resposta: Com a outra metade.

1346. Qual é o dente que foi eleito?
Resposta: Presidente.

1347. Qual a enciclopédia que está ficando fraca?
Resposta: A weak pédia.

1348. Qual a diferença entre o troco e o segredo?
Resposta: O troco pode contar, o segredo não.

1349. Que barulho um elétron faz quando cai no chão?
Resposta: Planck.

1350. Qual é o sabão em pó preferido das sereias?
Resposta: Ariel.

1351. Qual a fruta que tem mão?
Resposta: Li-mão.

1352. Por que a galinha subiu na árvore?
Resposta: Porque ela queria botar pra quebrar.

1353. O que é um pontinho colorido no cachorro?
Resposta: Uma pulga pulando carnaval.

1354. Qual é o tipo de música preferida do Papai Noel?
Resposta: É o Rock rou rou rou.

1355. Qual é o cúmulo da ignorância?
Resposta: Abrir a caneta para ver de onde as letrinhas saem.

1356. Qual é o bar favorito dos músicos?
Resposta: BARítono.

1357. Qual é o lanche preferido do Professor Xavier?
Resposta: X-Burguer.

1358. Qual o carro mais amado da Julieta?
Resposta: Alfa-Romeu.

1359. Qual o chá dos fracos e oprimidos?
Resposta: CHApolin.

1360. O que é um pontinho amarelo no Titanic?
Resposta: Yellownardo di Caprio.

1361. Qual inseto vive girando?
Resposta: Escor-pião.

1362. Qual é a dispersão de London?
Resposta: É o smog.

1363. Qual animal não gosta do amanhã?
Resposta: Rinocer-ontem.

1364. Qual é o carro está sempre chateado?
Resposta: Bravo.

1365. Qual é a cor do exército e da aeronáutica?
Resposta: CORonel.

1366. - Joãozinho, cite dois pronomes.
Resposta: - Quem? Eu??

1367. Por que os fofoqueiros gostam de axé?
Resposta: Porque eles adoram um Babado Novo.

1368. Por que as loiras demoram para beber um iogurte?
Resposta: Porque no rótulo está escrito: "Consumir em uma semana".

1369. O que tem no carro e no futebol?
Resposta: Volante.

1370. Qual é o dente mais sarcástico?
Resposta: Mordente.

1371. O que é que quanto maior menos se vê?
Resposta: Sombra.

1372. Se Thor fosse vendedor, em qual ramo ele atuaria?
Resposta: CorreTHOR de imóveis.

1373. Como se chama o bolinho de chuva no Nordeste?
Resposta: Sonho.

1374. Qual a rede social que os mineiros mais usam?
Resposta: Uaitsapp.

1375. Qual o melhor papel higiênico do mundo?
Resposta: Ácido acético, porque ácido fraco limpa o Cu.

1376. Por que as loiras não gostam de piadas de loiras?
Resposta: Porque não conseguem entendê-las.

1377. Qual a atriz preferida das abelhas portuguesas?
Resposta: Mel Lisboa.

1378. Qual a semelhança do O.B. com o Barack Obama?
Resposta: Os dois ficam num lugar que todo homem gostaria de estar.

1379. O que o Batman disse para o homem invisível?
Resposta: Quanto tempo não te vejo.

1380. Qual a cidade mais venenosa do Brasil?
Resposta: Cascavel.

1381. Quem sempre casa mas continua solteiro?
Resposta: O padre.

1382. Por que a fruta cai do pé?
Resposta: Porque não tem escada para descer.

1383. O que é que sempre está vindo mas nunca chega?
Resposta: O amanhã.

1384. Qual é o tempero mais raivoso?
Resposta: O sal grosso.

1385. Qual cantor de axé mais odiado pelos Vingadores?
Resposta: Leo SanTHANOS.

1386. O que nunca sai na chuva, mas vive sempre molhado?
Resposta: A língua.

1387. Qual é o animal que não vale mais nada?
Resposta: O javali.

1388. Como se fala bombeiro em japonês?
Resposta: Takágua Naxama.

1389. O que é um pontinho marrom cantando rap no palco?
Resposta: É o Mano Brown.

1390. Qual é a cantora que cuida mal de seus cachorros?
Resposta: A Má-donna.

1391. O que é um pontinho preto no avião?
Resposta: Uma aero-mosca.

1392. Qual o país que distribui cana-de-açúcar?
Resposta: Cana-dá.

1393. O que dá a mistura de um burro com uma tartaruga?
Resposta: Uma loira de capacete.

1394. Qual é a profissão de entretenimento do Thor?
Resposta: LocuTHOR.

1395. Por que o pé esquerdo do português é sujo?
Resposta: Porque quando ele era pequeno, a mãe dele falava para ele limpar o pé direito.

1396. Qual é a parte do corpo que cheira bacalhau?
Resposta: O nariz.

1397. Quais as duas bolas que todo mundo tem?
Resposta: A bola dos olhos.

1398. O que tem pernas longas e deixa um rastro redondo?
Resposta: O compasso.

1399. O que tem no meio do ovo?
Resposta: A letra V.

1400. O que o lápis disse para o papel?
Resposta: Você está me desapontando.

1401. O que é que a morena tem que a loira não tem?
Resposta: Cabelo preto.

1402. O que é um pontinho rosa no congelador?
Resposta: É um gelo fantasiado de Pantera Cor-de-Rosa.

1403. Qual a diferença entre o IBGE e o PCC?
Resposta: O IBGE consegue estimar quantas pessoas irão morrer este ano, o PCC pode dar os nomes.

1404. Qual a celebridade mais estrábica?
Resposta: Ellen Ganzarolha.

1405. Como funciona o zoom nas TVs de Portugal?
Resposta: Você aperta o botão e o sofá vai pra frente.

1406. Por que o feijão estava triste?
Resposta: Porque ele foi pra panela depressão.

1407. Qual é o ar que não joga futebol?
Resposta: ÁRbrito.

1408. Que cara se põe sobre a cabeça?
Resposta: Carapuça.

1409. O que é, o que é? Tem no pomar e no seu paletó.
Resposta: Manga.

1410. Qual automóvel está sempre ligado?
Resposta: O on-ibus.

1411. Como Thor cancela uma compra no cartão de crédito?
Resposta: Ele pede esTHORno.

1412. Qual é o pão mais famoso?
Resposta: Bread Pitt.

1413. O que significa S.U.S.?
Resposta: Seu Último Suspiro.

1414. Por que a vaca pulou no rio e se afogou?
Resposta: Para namorar o peixe-boi.

1415. Como o português faz para caçar um coelho?
Resposta: Se esconde atrás da árvore e imita o som de uma cenoura.

1416. Qual a voz mais desagradável?
Resposta: Voz de prisão.

1417. Qual é o ar que ninguém quer ficar sem?
Resposta: Livre-ARbítrio.

1418. O que aconteceu quando o Thor dormiu de mau jeito?
Resposta: Ele ficou com THORcicolo.

1419. Por que Thor nunca foi preso?
Resposta: Porque ele não é um malfeiTHOR.

1420. O que o matemático disse para o índio brasileiro?
Resposta: 8π.

1421. Qual a diferença entre o bebê e o marceneiro?
Resposta: O bebê gosta de mamadeira e o marceneiro não gosta de má madeira.

1422. Qual é o idioma do doador de órgãos?
Resposta: Manda-rim.

1423. Qual a semelhança entre o bêbado e a cobra?
Resposta: Os dois só andam arrastados.

1424. Qual o jogador que trata água?
Resposta: Aguero.

1425. O que pesa mais no mundo?
Resposta: A balança.

1426. Qual a cantora gosta muito de tomar chá?
Resposta: Chá-quira.

1427. O que é um astrólogo andando à cavalo?
Resposta: Um cavaleiro do Zodíaco.

1428. Qual cor canta?
Resposta: CORal.

1429. Qual é a coisa mais rápida do mundo?
Resposta: A caganeira, pois não dá tempo nem de descer as calças.

1430. Qual é a luta dos Gaúchos?
Resposta: KaraTCHÊ.

1431. Qual o poeta que está em todos os países?
Resposta: Manuel Bandeira.

1432. Qual a diferença entre homens e porcos?
Resposta: Porcos não viram homens quando bebem.

1433. O que é um pontinho amarelo no céu?
Resposta: Um yellowcóptero.

1434. Qual era o filme preferido de Steve Jobs?
Resposta: Kill Bill.

1435. Por que o Batman perde uma partida de pôquer?
Resposta: Por causa do Coringa.

1436. O que tem coroa mas não é rei?
Resposta: A rainha.

1437. Onde a quarta-feira vem antes da terça-feira?
Resposta: No dicionário.

1438. O que atira no calcanhar e acerta no nariz?
Resposta: O peido.

1439. O que são dois pontinhos azuis no fundo do mar?
Resposta: O two-barão.

1440. Qual o ritmo musical preferido dos Flintstones?
Resposta: Arrocha.

1441. Quando é que o cachorro fica desconfiado?
Resposta: Quando ele está com a pulga atrás da orelha.

1442. Como se faz para ganhar um Chokito?
Resposta: É só colocar o dedito na tomadita.

1443. O que é que quanto mais se tira mais aumenta?
Resposta: Buraco.

1444. Por que o filho do sol é triste?
Resposta: Porque ele é solzinho.

1445. Que cara não tem vergonha?
Resposta: Cara de pau.

1446. Qual é o cúmulo da confiança?
Resposta: Jogar palitinhos pelo telefone.

1447. O que dorme de cabeça para baixo?
Resposta: A vassoura.

1448. O que a calculadora disse para o contador?
Resposta: Pode contar comigo.

1449. Como é a comida do peixe?
Resposta: Molhada.

1450. O que é, o que é? Nenhum homem tem na carteira.
Resposta: Foto da sogra.

1451. Qual é o país que cabe na geladeira?
Resposta: Peru.

1452. Onde os X-Men tomam banho?
Resposta: No X-Box.

1453. Como a cobra salva uma pessoa em uma enchente?
Resposta: Dando o bote.

1454. Por que os elefantes têm trombas?
Resposta: Porque se não tivessem seriam capivaras.

1455. Qual o cúmulo da escuridão?
Resposta: Vender carvão no mercado negro em uma noite escura.

1456. Qual produto de limpeza o cego não pode usar?
Resposta: Veja.

1457. Qual o urso que mais salta?
Resposta: O urso pular.

1458. Qual o cantor preferido do avô?
Resposta: Netinho.

1459. Qual o filme preferido dos ladrões?
Resposta: Filme de Robô.

1460. Qual é o cúmulo do azar I?
Resposta: Ser atropelado por um carro funerário.

1461. Qual a diferença entre um padre e uma Mercedes?
Resposta: É que o padre reza e a Mercedes Benz.

1462. O que o chão disse para a mesa?
Resposta: Feche as pernas que eu estou vendo tudo.

1463. Para qual santo você reza quando esquece a senha?
Resposta: São Login.

1464. Quantos pares de meias tem uma dúzia?
Resposta: 12

1465. Por que a aranha precisa de você?
Resposta: Porque ela é um aracneedyou.

1466. Qual osso já foi uma roupa?
Resposta: O esTerno.

1467. Qual o país que mais produz vinho?
Resposta: Uva-ticano.

1468. Em que país o pão é entregue sem atraso?
Resposta: Já-pão.

1469. Qual produto de higienização não usa Wi-Fi?
Resposta: Corto-net.

1470. Por que a menina doente foi para a academia?
Resposta: Para ficar sarada.

1471. O que a vaca disse pro boi?
Resposta: Tá friboi?

1472. O que é que a televisão foi fazer no dentista?
Resposta: Tratamento de canal.

1473. O que sempre concorda com o sujeito?
Resposta: O verbo.

1474. O que é um pontinho verde na praia de Copacabana?
Resposta: Um greengo.

1475. O que a Xuxa foi fazer no bar?
Resposta: Beber caSasha.

1476. Qual o cúmulo da precaução?
Resposta: Ouvir um disco do Cazuza com agulha descartável.

1477. Qual o objeto que tira a dor de você?
Resposta: O secaDOR.

1478. O que é, o que é? Chora até acabar.
Resposta: A vela.

1479. Qual é o tipo de música favorito dos mortos?
Resposta: R.I.P-Hop.

1480. O que o mineiro gosta de comer?
Resposta: Uai-pim.

1481. Qual é a cor mais alta do mundo?
Resposta: CORdilheira do Himalaia.

1482. O que é que tem no meio do gol?
Resposta: A letra O.

1483. O que está na nossa frente, mas a gente não vê?
Resposta: O nosso nariz.

1484. Qual o santo da Ivete?
Resposta: São Galo.

1485. Por que o cego não dá opinião?
Resposta: Porque ele não tem ponto de vista.

1486. Por que o porco mesmo morto continua feliz?
Resposta: Porque ele está de bacon a vida.

1487. O que a vaca foi fazer no rio?
Resposta: Ver o peixe-boi.

1488. Por que o chinelo é um amigo fiel?
Resposta: Porque ele está sempre aos seus pés.

1489. Qual o ditador que não escuta muito bem?
Resposta: O Saddam Huss..hein??

1490. Qual é o papel mais engraçado de todos?
Resposta: O papel celofunny.

1491. Qual o cúmulo da magreza - I?
Resposta: Tomar banho de braço aberto, para não descer pelo ralo.

1492. Qual rio que adora bagunça?
Resposta: Rio Ama-zona.

1493. Onde o vampiro deposita suas economias?
Resposta: No banco de sangue.

1494. O que é, o que é? Tem 5 dedos, mas não tem unha.
Resposta: A luva.

1495. Por que a cigarra entrou na padaria?
Resposta: Pra pegar um cigarro.

1496. Como um português desinfeta a água?
Resposta: Ele joga a água do décimo andar para matar as bactérias.

1497. O que é que tem dentes, mas não morde?
Resposta: O alho.

1498. Qual é o país lendário favorito da Dora?
Resposta: ElDORAdo.

1499. O que mais se tira mais aumenta?
Resposta: O buraco.

1500. O que tem 4 patas e voa?
Resposta: Um casal de passarinhos.

1501. Qual é a cor preferida da tomada?
Resposta: Rosa choque.

1502. O que é um pontinho vermelho no meio da grama?
Resposta: Uma formiga menstruada.

1503. Qual a semelhança entre a cólica e o fogueteiro?
Resposta: Ambos avisam quando o comando vermelho tá invadindo.

1504. Qual é o amor mais gostoso?
Resposta: A MORtadela.

1505. Por que o porco foi expulso do jogo de futebol?
Resposta: Porque ele jogava sujo.

1506. O que um cromossomo disse para o outro?
Resposta: Cromossomos felizes.

1507. Por que dois oculistas discutem tanto?
Resposta: Porque querem defender seu ponto de vista.

1508. Se essa página de piadas não é minha, de quem é?
Resposta: Eça de Queiroz.

1509. Qual é o oposto de fechadura?
Resposta: Abremole.

1510. O que uma pá diz para a outra?
Resposta: Quero mais pás no mundo.

1511. Por que a loira não usa papel higiênico?
Resposta: Porque ela não sabe qual é o lado certo.

1512. O que é que sempre está acima de nós?
Resposta: O acento agudo.

1513. O que é branco, da ponta vermelha e acaba na boca?
Resposta: O cigarro.

1514. Qual a ferramenta preferida dos mineiros?
Resposta: Uai-licate.

1515. Por que a loira comprou mil torneiras?
Resposta: Porque o oftalmologista falou que ela tem "mil pias".

1516. Qual contrário de pernilongo?
Resposta: Braçocurto.

1517. O que uma televisão com olhos faz?
Resposta: Ela TV.

1518. Por que os sites de emprego não informam nada?
Resposta: Porque lá as informações são vagas.

1519. Qual é a forma geométrica de uma onça morta?
Resposta: Ela é uma ex-fera.

1520. Qual é a diferença do carpinteiro pro bebê?
Resposta: O carpinteiro quer boa madeira e o bebê quer mamadeira.

1521. Com qual gênero a matemática combina?
Resposta: Mulheres, pois são difíceis.

1522. O que um dedo do pé disse para o outro?
Resposta: Não olhe agora, mas eu acho que tem um calcanhar nos seguindo.

1523. O que o 2 disse pro 1000000?
Resposta: Você é grande, mas não é 2!

1524. Por que a sogra não tem problemas no trânsito?
Resposta: Porque a vassoura não pega engarrafamento.

1525. Um homem caiu de uma rocha. Qual é o nome dele?
Resposta: Caio Rolando da Rocha.

1526. O que a segunda-feira falou para a sexta-feira?
Resposta: Já volto!

1527. Qual o animal que come com o rabo?
Resposta: Todos, porque eles não podem tirar o rabo para comer.

1528. Qual é o oposto de Diamante?
Resposta: Noitemante.

1529. Qual é a cor que reis e rainhas usam?
Resposta: CORoa.

1530. Por que a polícia prendeu a mulher descabelada?
Resposta: Porque seu cabelo estava armado.

1531. O que um ovo falou para o outro ovo?
Resposta: Estou chocado.

1532. O que é um pontinho preto na testa?
Resposta: Uma espinha de alguém que não toma banho.

1533. Por que o vaso é o melhor presente para se ganhar?
Resposta: Porque ele é de-coração!

1534. O que mesmo sendo seu é mais usado pelos outros?
Resposta: Seu nome.

1535. Qual é o carro que lê?
Resposta: Chevro lê.

1536. Qual o atleta que escreve em negrito?
Resposta: O Usain Bold.

1537. Qual é o ar que é uma língua antiga?
Resposta: ARamaico.

1538. Para onde vão os homens-bomba depois da morte?
Resposta: Para todos os lados.

1539. Como o Batman dorme?
Resposta: De Bruce.

1540. Qual é o ar que serve de iluminação?
Resposta: ARandela.

1541. Que cara é molusco marítimo?
Resposta: Caramujo.

1542. Qual é a diferença do Papai Noel e o comércio?
Resposta: O Papai Noel enche o saco e o comércio enche o bolso.

1543. Qual luz vem da ovelha?
Resposta: Lã-terna.

1544. Por que não falta energia no quartel?
Resposta: Porque todo Cabo já foi Soldado.

1545. O que é, o que é? Tem 4 patas e 1 braço.
Resposta: Um pitbull feliz.

1546. O que é um pontinho rosa no armário?
Resposta: Um cupink.

1547. O que é que o Ken coloca na comida?
Resposta: Molho Barbiecue.

1548. O que o leitão foi fazer na loja de parafusos?
Resposta: Foi procurar a porca.

1549. O que nunca se come no café da manhã?
Resposta: O almoço e a janta.

1550. Qual o animal que pula mais alto que um prédio?
Resposta: Todos, pois prédio não pula.

1551. Qual é o bar favorito dos jogadores de póquer?
Resposta: BARalho.

1552. Como descobrir se um oriental é chinês ou não?
Resposta: Mostre um eletrônico pra ele, se ele fizer outro igual e mais barato, é chinês.

1553. O que faz uma ideia na cabeça de uma loira?
Resposta: Um eco enorme.

1554. Qual é a letra que enxerga a outra?
Resposta: U V W.

1555. Qual o rapper que estaciona os carros?
Resposta: O Mano Brista.

1556. O que é um pontinho rosa no salão de festas vazio?
Resposta: Um confete de ressaca.

1557. O que são 2 pontinhos azuis no jardim?
Resposta: É uma Blueblueleta.

1558. O que o travesseiro disse para o ganso?
Resposta: Tô com pena de você.

1559. O que o tempo e a novela têm em comum?
Resposta: O tempo é o Senhor da Razão, e a novela é a Senhora do Destino.

1560. Qual a cerveja preferida dos cabritos?
Resposta: Bode-wiser.

1561. O que é um submarino com rodas?
Resposta: Um car-naval.

1562. Como poderia ser definida a invenção do relógio?
Resposta: Uma invenção que veio na hora certa.

1563. Qual é o dente que é o mais solícito?
Resposta: Atendente.

1564. O que sempre fica atrás das horas?
Resposta: A parte de trás do relógio.

1565. O que são 5 pontinhos azuis em cima do palco?
Resposta: Uma banda de blues.

1566. O que o Lula faz com os animais?
Resposta: Ele rouba o polvo.

1567. Qual é o santo que protege os gordinhos?
Resposta: O São Duíche.

1568. Qual construção é mais difícil para o pedreiro?
Resposta: É-difícil.

1569. Como os gaúchos se comunicam?
Resposta: Por Tchê-Lefone.

1570. Qual é o sonho da cobra?
Resposta: Ser pente.

1571. Como se chama o ar vendido em farmácias?
Resposta: AR comprimido.

1572. O que a polícia do Street Fighter faz?
Resposta: Honda.

1573. Qual é a única planta que tem pernas?
Resposta: A planta dos pés.

1574. Qual cor é um time de futebol?
Resposta: CORinthians.

1575. O que é um pontinho verde no meio do gelo?
Resposta: Uma azeitona esquiando.

1576. Qual é o carro que todo mundo consegue dirigir?
Resposta: O carrinho de mão.

1577. Quem é a mãe do mingau?
Resposta: A mãe-zena.

1578. Qual é o amor de quem vive no conforto?
Resposta: A MORdomia.

1579. Qual é a parte do corpo que não tem ar?
Resposta: O só-vacuo.

1580. Qual é o jogador que corre dando risadas?
Resposta: Kaká.

1581. Por que o louco só usa roupa molhada?
Resposta: Porque na etiqueta vem escrito: "Lave antes de usar".

1582. Qual é o tipo de mineral preferido do Thor?
Resposta: THORpázio.

1583. Por que o jardineiro não briga com a planta?
Resposta: Porque ele sempre a rega.

1584. Qual é o detetive que tem um irmão gêmeo idêntico?
Resposta: O Xerox Holmes.

1585. O que só anda com as pernas nas orelhas?
Resposta: Óculos.

1586. Qual o jogador que sempre te convida pra festas?
Resposta: Petconvite.

1587. Qual o cachorro que nós todos temos?
Resposta: O Um-beagle.

1588. O que o poste falou para o cachorro?
Resposta: Não adianta regar que eu não cresço mais.

1589. Por que a loira jogou o computador no mar?
Resposta: Porque ela queria navegar na internet.

1590. Como se chama uma freira viciada em jogos de azar?
Resposta: Católica Apostólica.

1591. Qual é o cúmulo da rebeldia?
Resposta: Fugir de casa quando se mora sozinho.

1592. Por que um barco foi multado no Rio Solimões?
Resposta: Pois ele estava transportando laranjas.

1593. Qual foi o primeiro emprego da Dora?
Resposta: EmbalaDORA.

1594. Por que as pessoas pedem autógrafo para o Sol?
Resposta: Porque ele é um astro.

1595. O que é um pontinho azul no meio de um mapa?
Resposta: Blue-menau.

1596. O que é pequeno, quadrado e amarelo?
Resposta: Um pequeno quadrado amarelo.

1597. Qual é o bar que as pessoas mais velhas odeiam?
Resposta: BARulho.

1598. Qual cobra mais incomoda?
Resposta: CobraDOR.

1599. Qual é a cantora que tem dono?
Resposta: A-dele.

1600. O que tem 40 cabeças e solta fogo?
Resposta: Caixa de fósforos.

1601. Qual a cantora que tem medo de felinos?
Resposta: Marília MendOnça.

1602. Qual é o navegador açougueiro?
Resposta: O Cristóvão Com-Lombo.

1603. O que é que entra na casa e já sai pela janela?
Resposta: O botão.

1604. O que o fio disse pra eletricidade?
Resposta: Quando você passa por mim eu fico elétrico!

1605. Qual ar é o mais caro?
Resposta: CaviAR.

1606. O que uma morena faz ao lado de uma loira?
Resposta: Trabalha como intérprete.

1607. Qual é o dente que está sempre contente?
Resposta: Sorridente.

1608. Por que é mais fácil nadar com o Mario pequeno?
Resposta: Porque ele é marinho.

1609. Por que o Batman colocou o Batmóvel no seguro?
Resposta: Porque ele tem medo que Robin.

1610. Como você sabe que um advogado está mentindo?
Resposta: Seus lábios estão se mexendo.

1611. O que é um pontinho rosa na árvore?
Resposta: Pinka-pau.

1612. O que é que vive batendo no céu?
Resposta: Língua.

1613. Qual é o jogo que as árvores odeiam?
Resposta: Queimada.

1614. Qual é o filme preferido do sapo?
Resposta: Os três mosquiteiros.

1615. Por que o boi baba?
Resposta: Porque ele não sabe cuspir.

1616. Qual é o cúmulo do basquete?
Resposta: Jogar na cesta e acertar no sábado.

1617. O que é uma goma de mascar no Rio Grande do Sul?
Resposta: Chicle-tchê.

1618. O que é que quanto mais rugas tem mais novo é?
Resposta: O pneu.

1619. Qual a diferença entre um advogado e uma cebola?
Resposta: Você chora quando mete a faca em uma cebola.

1620. Qual o nome do chinês que sofreu um corte no dedo?
Resposta: Xai Xangue.

1621. Qual é o cúmulo da força?
Resposta: Dobrar a esquina.

1622. Quando é que um tigre se parece com um velho?
Resposta: Quando é um tigre de bengala.

1623. O que é um pontinho vermelho no pântano?
Resposta: Um jacared.

1624. Qual o apresentador que tem olfato de animal?
Resposta: Rodrigo Faro.

1625. Quais são as notas musicais de um pegador?
Resposta: Só si fo la no so fa.

1626. O que é um pontinho?
Resposta: É um asterisco que passou gel.

1627. Qual o ator que não assume o que faz?
Resposta: Arnold Faz-e-nega.

1628. Com qual carro podemos fazer limonada?
Resposta: Com a Limãosine.

1629. O que é um pontinho amarelo tocando violão?
Resposta: Cheetos Buarque.

1630. Que cara luta?
Resposta: Carateca.

1631. Qual é o dente conhecido por sua impulsividade?
Resposta: Imprudente.

1632. Por que o boi está chorando?
Resposta: Porque levou uma "boilada" na cara.

1633. O que o Batman mais sente no peito?
Resposta: Bat-mentos.

1634. Qual é o cúmulo da revolta?
Resposta: É o sujeito morar sozinho e fugir de casa.

1635. Qual é o cúmulo do egoísmo II?
Resposta: É não querer dividir nem os prejuízos.

1636. Qual é a bebida dos ricos árabes?
Resposta: O Milk Sheik.

1637. Qual é o bolo preferido do Chorão?
Resposta: Charlie Brownie.

1638. Quanto menos luz, mais eu apareço. Quem eu sou?
Resposta: Escuridão.

1639. O que todas as pessoas tiram quando vão pra cama?
Resposta: Os pés do chão.

1640. Qual a diferença entre o zíper e o elevador?
Resposta: O zíper sobe para fechar e o elevador fecha para subir.

1641. Por que o vovô levou uma multa no seu aniversário?
Resposta: Porque ele passou dos 80.

1642. Qual é o melhor chocolate?
Resposta: Bom-bom.

1643. Qual é o ácido mais engraçado de todos?
Resposta: É o ácido crômico.

1644. O que atravessa o rio e não se molha?
Resposta: A ponte.

1645. Qual é o cúmulo da solidão I?
Resposta: Dar "boa noite" ao apresentador de TV.

1646. Quem é o dono do cemitério?
Resposta: O Seu Pultura.

1647. Qual é o dia mais doido do ano?
Resposta: Doidimai.

1648. Qual o cereal preferido da vaca?
Resposta: Múuuu-cilon.

1649. Qual o estado brasileiro que anda de trem?
Resposta: Piauiiiiiiiiiiiiiiii.

1650. Por que a terra é virgem?
Resposta: Porque a minhoca é mole e o vento é fresco.

1651. O que a água quente falou pro miojo?
Resposta: Comigo você não dura 3 minutos.

1652. Qual é a fruta que nunca reprova?
Resposta: Uva passa.

1653. Qual o cúmulo da má pontaria?
Resposta: Atirar uma pedra no chão e errar.

1654. Por que o anão não escuta o outro?
Resposta: Porque ele fala baixinho.

1655. O que o milho disse para a pipoca?
Resposta: HuMILHO mesmo.

1656. O que o 0 disse para o 8?
Resposta: Cinto maneiro.

1657. Qual é o cúmulo da burrice III?
Resposta: Dar rasteira em cobra.

1658. O que o esqueleto foi fazer no cabeleireiro?
Resposta: Fazer as costeletas.

1659. Qual o cúmulo da mesquinharia?
Resposta: Dar esmola e pedir troco.

1660. Qual o maior órgão público de uma cidade?
Resposta: Orelhão.

1661. Qual o cantor que manda o Thanos cair?
Resposta: CaiTHANOS Veloso.

1662. Qual o país onde todos tem a bunda branca?
Resposta: Kuwait.

1663. O que é um pontinho rosa no meio do mato?
Resposta: Um capink.

1664. Qual o cúmulo da tecnologia II?
Resposta: A menstruação descer de elevador.

1665. Por que as loiras não fazem gelatina?
pacotinhos.
Resposta: Porque elas não conseguem imaginar como colocar duas xícaras de água dentro daqueles

1666. Qual é o bar favorito do meteorologista?
Resposta: BARômetro.

1667. O que o peixe disse para a peixa?
Resposta: Estou apeixonado!

1668. Por que o monitor da loira está quebrado?
Resposta: Porque ela tentou entrar na internet.

1669. O que um boneco de neve disse ao outro?
Resposta: Mas que cheiro de cenoura.

1670. O que é um pontinho vermelho no meio da parede?
Resposta: Uma acerola alpinista.

1671. Por que a batata não quis namorar com o batato?
Resposta: Porque eram apenas bons amidos.

1672. Como um matemático come um X-Burger?
Resposta: Ele começa pelo pão e pelo hambúrguer, só pra poder isolar o X!

1673. Qual o cúmulo da nulidade?
Resposta: Ser reserva de gandula.

1674. Qual o ator que sempre conversa no WhatsApp?

Resposta: O Fábio Por-chat.

1675. Qual o estado mais engraçado do Brasil?
Resposta: RS.

1676. Em que lugar no mundo mais chove?
Resposta: No chão.

1677. Qual é o doce preferido do átomo?
Resposta: Pé-de-moléculas.

1678. O que é um soldado fechando uma torneira?
Resposta: Fuzileiro Navalvula.

1679. Qual é o verdadeiro cheiro verde?
Resposta: O peido do Hulk.

1680. Por que existe sogra?
Resposta: Porque ao contrário de Deus, o Satanás não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo.

1681. Por que a minhoca foi demitida?
Resposta: Porque ela estava fazendo corpo mole.

1682. O que o gaúcho faz num jogo de futebol?
Resposta: Ele BahTchê falta.

1683. O que só cresce para trás?
Resposta: A fila.

1684. Qual o aeroporto favorito do bêbado?
Resposta: Viracopos.

1685. Qual é a árvore que ajuda as outras?
Resposta: O mamoeiro, porque ele sempre dá uma-mão.

1686. Por que o boi é mentiroso?
Resposta: Porque é "boiateiro".

1687. Por que tem uma cama elástica no navio?
Resposta: Para os tri-pulantes.

1688. Quanto tempo demora para o oxigênio ionizar?
Resposta: Um ânion.

1689. Quem é o pai do Thor?
Resposta: GeniTHOR.

1690. Qual é o eletrodoméstico do Thor?
Resposta: A THORradeira.

1691. Qual é o dente que vive pendurado?
Resposta: Pendente.

1692. Qual a festa religiosa preferida do Batman?
Resposta: Bat-izado.

1693. Qual é o desodorante dos dinossauros?
Resposta: O REXona.

1694. Qual é o amor mais saboroso?
Resposta: AMORa.

1695. O que um alho falou pro outro?
Resposta: Meu dente está sujo.

1696. O que é preciso para o mês de maio ficar maior?
Resposta: A letra R.

1697. O que é um pontinho verde no shopping?
Resposta: É uma ervilha consumista.

1698. Qual é o dente que não pensa no futuro?
Resposta: Imprevidente.

1699. Qual a miss que foi escolhida por engano?
Resposta: A Miss Take.

1700. Como chamam os argentinos no Peru?
Resposta: De espermatozóides, porque de um milhão, só um é gente.

1701. O que o feijão disse para outro feijão?
Resposta: Você é fei Jão.

1702. O que é um tênis no canto do ringue de boxe?
Resposta: Nike Tyson.

1703. Qual a diferença entre caçar e casar?
Resposta: Caçar é quando se mata um "animal" e casar é quando o animal se mata "sozinho".

1704. Qual ator está à venda nos postos de combustível?
Resposta: Vin Diesel.

1705. Qual o animal preferido dos vampiros?
Resposta: A girafa, porque ele adora um pescoço.

1706. Qual é o animal que faz shampoo?
Resposta: O Bicho da Seda.

1707. Qual o cúmulo do desperdício II?
Resposta: Comprar um chapéu para quem vive perdendo a cabeça.

1708. Qual é o ar que os advogados estudam?
Resposta: ARtigo.

1709. Como se chama o japonês que roubou o banco?
Resposta: Ta-ka Grana Na Kazaca.

1710. Qual o cúmulo da dieta?
Resposta: Tomar caldo de cana com adoçante.

1711. O que dá a mistura de uma geladeira e um canguru?
Resposta: Uma bolsa térmica.

1712. O que o vinho disse para o leite?
Resposta: Minha mãe é uma uva, a sua é uma vaca.

1713. De que o diabo morreu?
Resposta: Diabetes.

1714. Onde comprar comida para um Super-Herói?
Resposta: No Super-Mercado.

1715. Em que parte do filme você ganha mais dinheiro?
Resposta: Na Mega Cena.

1716. O que é, o que é? É a parte mais velha do carro.
Resposta: Retrô-Visor.

1717. Qual é o país que tem mais comida no natal?
Resposta: O Peru.

1718. Qual é o dente que é um cetro mitológico?
Resposta: Tridente.

1719. O que fazem 4 neurônios no cérebro de uma loira?
Resposta: Nunca se soube de tal caso. A ciência ainda investiga o assunto.

1720. Qual é o dente que está em franco declínio?
Resposta: Decadente.

1721. O que é um ponto preto e triste no sangue?
Resposta: EMOglobina.

1722. Qual é o pai que banca muitos times de futebol?
Resposta: PAItrocinador.

1723. Em que lugar a mosca é maior que o boi?
Resposta: No dicionário.

1724. O que a arara tem três, mas a pata só tem duas?
Resposta: Sílabas.

1725. Por que a formiga só tem 4 amigas?
Resposta: Porque se fossem 5, seriam fivemigas.

1726. Qual a cantora que é o primeiro alce do mundo?
Resposta: Alce-One.

1727. Como queimar 2000 calorias sem fazer exercícios?
Resposta: Esqueça a pizza no forno.

1728. O que a peteca falou para a galinha?
Resposta: Tenho pena de você.

1729. O que o boi guarda no estojo escolar?
Resposta: "Boirracha".

1730. Que cara dá tiros?
Resposta: Carabina.

1731. O que é que só tem alegria quando bate em alguém?
Resposta: Um pandeiro.

1732. O que enche uma sala mas não enche uma colher?
Resposta: Fumaça.

1733. O que é um pontinho amarelo na piscina?
Resposta: César Cyellow.

1734. Qual é o chá para calvície?
Resposta: Chá-peu.

1735. O que o elefante disse pro homem nu?
Resposta: Você consegue comer amendoim com isso?

1736. Qual é o cúmulo da velocidade II?
Resposta: Dar a volta na mesa e pegar você mesmo.

1737. Como a bruxa sai na chuva?
Resposta: De rodo.

1738. Qual é o filme que te ameaça de morte?
Resposta: Vingadores eu-te-mato.

1739. O que cai em pé e corre deitado?
Resposta: A chuva.

1740. Qual é a capital mais assustadora do mundo?
Resposta: Bruxelas.

1741. Por que o prego é bem educado?
Resposta: Porque ele nunca entra sem bater.

1742. Qual é o santo do banheiro?
Resposta: O São Bonete.

1743. Sabe como fazer um idiota esperar 24 horas?
Resposta: Amanhã eu te conto.

1744. Por que o urso se dissolveu quando caiu na água?
Resposta: Porque ele era polar.

1745. Qual o nome dos animais que comem de tudo?
Resposta: Ricos.

1746. Como você chama um garoto cego?
Resposta: Pelo nome, ele é cego não surdo.

1747. O que é um pontinho amarelo na cozinha?
Resposta: Um yellowtrodoméstico.

1748. Qual a diferença entre o elefante e a cama?
Resposta: O elefante é paquiderme e cama é paquidurma.

1749. Quem é o pai da padaria?
Resposta: O PAIstel.

1750. O que faz um neurônio no cérebro de uma loira?
Resposta: Eco.

1751. O que é um pontinho verde na neve?
Resposta: Um pingreen.

1752. Por que Joãozinho não fez a lição de casa?
Resposta: Porque ele mora em apartamento.

1753. O que você faz quando se machuca?
Resposta: Compra um Citroën Quisara.

1754. Pau que nasce em pé e corre deitado. O que é?
Resposta: Canoa.

1755. O que a esfera disse para o cubo?
Resposta: Deixa de ser quadrado.

1756. Qual é o coletivo de tomate?
Resposta: Ketchup.

1757. Qual é a parte do corpo que mais coça?
Resposta: A unha.

1758. Qual é o dente que está sempre sobrando?
Resposta: Excedente.

1759. O que um tobogã disse para outro?
Resposta: Como os anus passam rápido!

1760. Qual é o brinquedo favorito do Thor?
Resposta: O auTHORama.

1761. O que o Vegeta disse quando foi comer um abacate?
Resposta: Maldito Ka-caroço!

1762. Qual é o boné do boi?
Resposta: BOIna.

1763. Qual é o bar favorito dos peixes?
Resposta: BARbatana.

1764. Qual é a maior ave que voa?
Resposta: Ave-ão.

1765. Qual é a cantora que todo mundo respeita?
Resposta: Lei de Gaga.

1766. Como se diz esmola em japonês?
Resposta: Taka nikel naka neka.

1767. O que o psicólogo disse ao Super Mario?
Resposta: Relaxa, é só uma fase.

1768. Qual o dispositivo preferido do Thor?
Resposta: DisjunTHOR.

1769. O que é um pontinho rosa no Pokémon?
Resposta: Um pinkachu.

1770. Qual é o traficante que toma uma gelada no boteco?
Resposta: Pablo Skol Bar.

1771. Qual é a comida que liga e desliga?
Resposta: Strog-ON-OFF.

1772. Qual a máquina agrícola preferida do Thor?
Resposta: TraTHOR.

1773. Qual a fruta preferida dos anões?
Resposta: Banana nanica.

1774. Por que o doce de leite não sai de casa?
Resposta: Porque ele é caseiro.

1775. Qual o contrário de diarréia?
Resposta: Noiterreia.

1776. Qual é o aparelho preferido do Thor?
Resposta: ProjeTHOR.

1777. Como se diz dengue em japonês?
Resposta: Moskitu Kemata.

1778. Qual é a fruta que ameniza o calor de Ana?
Resposta: Abana-Ana.

1779. Como se faz uma loira ficar louca?
Resposta: Coloque-a numa sala redonda e diga para ela ficar no canto.

1780. O que você só dá para quem tem?
Resposta: Razão.

1781. O que é um pontinho branco em cima do caminhão?
Resposta: Um arroz carreteiro.

1782. Qual é o mês que está pronto para nadar?
Resposta: Maiô.

1783. Qual é o chá que faz as crianças dormirem?
Resposta: CHApeuzinho Vermelho.

1784. Por que o Brasil é um país cheiroso?
Resposta: Porque ele já foi uma colônia.

1785. Qual o suco preferido dos primatas?
Resposta: OrangoTANG.

1786. Como se chama um boneco de neve velho?
Resposta: Poça.

1787. O que é que só aumenta e nunca diminui?
Resposta: Idade.

1788. Qual é o desenho animado preferido da vaca?
Resposta: Muuuuu-lan.

1789. Qual a banda preferida dos mortos?
Resposta: Sepultura.

1790. Qual é o país preferido no Natal?
Resposta: Peru.

1791. Qual é o amor que serve de descanso?
Resposta: A MORadia.

1792. Por que os loucos nunca estão em casa?
Resposta: Porque vivem fora de si.

1793. O que é, o que é? Um flamenguista no polo norte.
Resposta: É um flagelado.

1794. O que o Mano Brown sempre faz com um carro?
Resposta: Mano Bra.

1795. Qual é o cúmulo de ser baixinho?
Resposta: Ter que subir na escada para amarrar os sapatos.

1796. Até onde um cachorro entra em uma mata fechada?
Resposta: Até o meio da mata, depois do meio já está saindo.

1797. O que o Saci disse pro outro depois da janta?
Resposta: Estou Saci-ado.

1798. Como se manda um "Salve" pra galera do computador?
Resposta: CTRL+S.

1799. Qual remédio que avisa quando você está mal?
Resposta: Paracetamal.

1800. Qual é a diferença da mandioca para a cadeira?
Resposta: Se você não sabe, então cuidado onde senta.

1801. Por que Juan Domingo Perón não teve filhos?
Resposta: Porque sua mulher Evita.

1802. Qual santo que vive no coração?
Resposta: São Fena.

1803. O que é que falta na casa para formar um casal?
Resposta: A letra L.

1804. Por que perto da Rússia ninguém passa frio?
Resposta: Porque é lá que os Cazaquistão.

1805. Por que eu não posso dizer o quinto mês do ano?
Resposta: Porque dizMaio.

1806. Em que lugar a rainha da Inglaterra foi coroada?
Resposta: Na cabeça.

1807. O que é um pontinho vermelho na porta?
Resposta: Uma maçãneta.

1808. O que a Wikipédia falou para o Chrome?
Resposta: Se correr Wikipédia, se ficar o Google Chrome.

1809. Qual é o dia que nunca chega?
Resposta: O amanhã.

1810. O que é um pontinho marrom voando sobre o jardim?
Resposta: É uma brownboleta.

1811. Qual é a operadora que sempre concorda?
Resposta: Claro.

1812. O que são biscoitos caindo do céu?
Resposta: Meteoreos.

1813. Onde se predomina a caatinga?
Resposta: No sovaco.

1814. O que é um pontinho azul em uma flor?
Resposta: Uma blueboleta.

1815. Qual o animal mais fuxiqueiro que existe?
Resposta: A fo-foca.

1816. Qual é a diferença entre o Natal e o Ano Novo?
Resposta: 7 dias.

1817. Qual o dicionário dos cachorros?
Resposta: É o Auaurélio.

1818. O que se quebra sem nem mesmo tocar?
Resposta: Promessa ou segredo.

1819. Qual é a cor que o Batman tem medo?
Resposta: CORinga.

1820. Por que o português não pega ônibus?
Resposta: Porque atrás está escrito: Mantenha Distância!

1821. O que o verão disse pro outro?
Resposta: Eu verei e eles verão.

1822. O que é bom para se comer, mas não se pode comer?
Resposta: O talher.

1823. Que é que pula, pula, com a mão na cintura?
Resposta: Pilão.

1824. Por que o policial não gosta de sabão em pó?
Resposta: Porque ele prefere deter-gente.

1825. O que o martelo falou para o prego?
Resposta: Ai, se eu te prego. Ai, ai se eu te prego.

1826. Qual o estado do Brasil queria ser um veículo?
Resposta: Sergipe.

1827. Por que não se pode comer um elétron?
Resposta: Porque ele tem spin.

1828. Por que o jacaré não passou de ano?
Resposta: Porque ele réptil.

1829. Como se faz pra transformar um suco em cobra?
Resposta: Basta fazer cócegas nele, e o suco-ri.

1830. Quais as três ferramentas preferidas do gaúcho?
Resposta: Serro-tche, alica-tche e martelo, porque ele ba-tche.

1831. Onde os Vingadores não gostam de ir?
Resposta: PanTHANOS.

1832. Qual é o cúmulo da paciência II?
Resposta: Vomitar em canudinho.

1833. Qual ave quer ser um avião?
Resposta: G-avião.

1834. O que é um pontinho vermelho em cima da geladeira?
Resposta: Uma pimenta com crise existencial.

1835. O menino foi jogar tênis. Como ele voltou?
Resposta: Descalço.

1836. Qual é a garrafa que come ração?
Resposta: A garrafa PET.

1837. Por que o "i" estava andando?
Resposta: Porque ele é um "i"móvel.

1838. O que o catchup disse para a mostarda?
Resposta: É nois nas fritas.

1839. Qual é o animal que não fecha os olhos?
Resposta: Peixe.

1840. Qual é o fenômeno da natureza que o Thor tem medo?
Resposta: THORnado.

1841. Qual é o mês do semáforo?
Resposta: Abril.

1842. Qual é o cúmulo da falta de água?
Resposta: O morto de sede beber a água do joelho.

1843. Qual a semelhança entre o casamento e o submarino?
Resposta: Os dois podem até boiar, mas foram feitos para afundar.

1844. Qual o chá que as mulheres mais gostam?
Resposta: CHApinha.

1845. Qual o cúmulo do esquecimento?
Resposta: Não sei, esqueci.

1846. O que é, o que é? Come deitado e caga sentado.
Resposta: Um preguiçoso.

1847. Qual a fruta preferida do gaúcho?
Resposta: Abaca-Tchê.

1848. Como o gaúcho cumprimenta no período noturno?
Resposta: Boa noi-Tchê.

1849. Qual o presidente russo que é uma sobremesa?
Resposta: Vladimir Pudim.

1850. O que o Thor tem contra o leite?
Resposta: InTHORlerância a lactose.

1851. Qual é o estado brasileiro que ama ferramentas?
Resposta: O que Ama-pá.

1852. Onde o Thor trabalha?
Resposta: No escriTHORio.

1853. O que a chave disse para a fechadura?
Resposta: Vamos dar uma voltinha?

1854. O que é um pontinho amarelo num iate?
Resposta: Um milhonário.

1855. Por que a loira atende o celular na lavanderia?
Resposta: Para não sair da área de serviço.

1856. Qual é a montanha que tem rodas?
Resposta: A montanha russa.

1857. Qual o herói que serve para temperar?
Resposta: O Archeiro Verde.

1858. Qual era a comida predileta dos faraós?
Resposta: Faraófa.

1859. Em uma corrida quem ganha: a Uva ou a Sky?
Resposta: A Sky está sempre na frente, mas a Uva passa.

1860. Qual time o Thor torce?
Resposta: THORttenham.

1861. Qual é o animal que veste o mecânico?
Resposta: O macacão.

1862. O que é, o que é? Tem um saco mole e um pau duro.
Resposta: Coador de café de pano.

1863. Qual o filme animado favorito do Thor?
Resposta: Thor Story.

1864. Qual o jogo preferido do Batman?
Resposta: Mortal Kombatman.

1865. Qual é o veículo que lava roupas?
Resposta: Tanque.

1866. Qual é a parte mais forte do homem?
Resposta: A cabeça, pra aguentar tanto chifre.

1867. Onde todos podem sentar menos você?
Resposta: No seu próprio colo.

1868. O que dá a mistura de seu advogado e sua sogra?
Resposta: O seu fim.

1869. Por que as loiras foram presas no chá de bebê?
Resposta: Porque colocaram a criança na chaleira.

1870. Por que a loira come flores?
Resposta: Para enfeitar os vasos sanguíneos.

1871. O que é um pontinho branco no céu?
Resposta: Um urubu que quase foi atropelado por um avião.

1872. Qual é o contrário de simpatia?
Resposta: Não pro tio.

1873. Por que devemos beber o suco devagar?
Resposta: Pra ele ficar suco-lento.

1874. O que o boi foi fazer no lago?
Resposta: BOIar.

1875. O que as mulheres têm no meio das pernas?
Resposta: O joelho.

1876. Qual é a peça de roupa preferida do Thor?
Resposta: PaleTHOR.

1877. Qual a coisa mais frágil do mundo?
Resposta: O silêncio, pois ele se quebra só de pronunciar o nome.

1878. Qual é o carro que mais xinga?
Resposta: Punto.

1879. O que o Antônio e o anônimo são um do outro?
Resposta: São antônimos.

1880. Qual o cúmulo da pobreza II?
Resposta: Ligar a cobrar para o 0800.

1881. Que cara está sempre enroscada?
Resposta: Caracol.

1882. Qual é o documento mais importante do Thor?
Resposta: O título eleiTHORal.

1883. Qual a diferença do gato para o papel higiênico?
Resposta: Passe os dois no rabo, o que arranhar é o gato.

1884. Quantas patas têm um casal de patos?
Resposta: São 5 patas. Duas patas de cada um do casal e mais uma pata (fêmea do casal).

1885. Qual é o carro que saiu do forno?
Resposta: O Kia Soul.

1886. Qual o avô do Toddynho?
Resposta: O Vô Maltine.

1887. O que o pato foi fazer no médico?
Resposta: Tratar uma PATOlogia.

1888. Meu amigo não come carne porque ele é o quê?
Resposta: Contrafilé.

1889. Por que o coração fica do lado esquerdo do peito?
Resposta: Porque ele não faz nada direito.

1890. Qual é o amor que custa dinheiro?
Resposta: AMORtização.

1891. Qual o transporte foi campeão duas vezes?
Resposta: Bi-cicleta.

1892. Por que o Kuririn tem medo de geladeira?
Resposta: Porque ele tem medo de Freezer.

1893. Onde o Mickey gosta de morar?
Resposta: No condo-Minnie.

1894. Qual a brincadeira favorita do Sistema Binário?
Resposta: Zerinho ou Um.

1895. Qual é a música preferida dos banqueiros?
Resposta: Din din din.

1896. Como português faz leite em pó?
Resposta: Congela o leite e rala.

1897. Por que os japoneses são bons com computadores?
Resposta: Porque eles já nascem com um micro entre as pernas.

1898. O que é um pontinho verde atrás da porta?
Resposta: É uma azeitona de castigo.

1899. Qual é a carne que o bebê mais gosta de comer?
Resposta: A maminha.

1900. Qual o cúmulo do vôlei?
Resposta: Você dar uma Manchete e acertar na Globo.

1901. O que o dinossauro faz uma vez por ano?
Resposta: Aniversauro.

1902. Qual o jogador que desapareceu junto da inflação?
Resposta: Tostão.

1903. Por que o macaco-prego não entra no mar?
Resposta: Porque ele tem medo de tubarão martelo.

1904. Qual é o ar mais resistente?
Resposta: ARmadura.

1905. Qual o tempero mais inteligente que existe?
Resposta: Wasabi.

1906. O que você tem e eu não tenho?
Resposta: Acento.

1907. Por que o cavalo entrou em depressão?
Resposta: Porque descobriu que é um filho d'uma égua.

1908. Qual o tênis quer ser uma majestade?
Resposta: Rainha.

1909. Qual é o dinossauro mais cheiroso do mundo?
Resposta: O Tiranossauro Rex-ona.

1910. Qual a comida mais calórica que existe?
Resposta: O chocolate, pois vem do kcal.

1911. O que é um dente num recipiente com água?
Resposta: É uma Solução Molar.

1912. Qual é o cúmulo do pão-duro?
Resposta: Entrar na internet com ligação a cobrar.

1913. Por que o português botou um lápis na orelha?
Resposta: Para fazer os cálculos de cabeça.

1914. O que é uma velha sem relógio?
Resposta: Uma sem hora.

1915. Qual é a banda dos perdedores?
Resposta: Loser Manos.

1916. Por que a loira não amamenta seu filho?
Resposta: Porque no peito dela não tem a data de validade.

1917. Qual sorvete os Vingadores não gostam?
Resposta: NapoliTHANOS.

1918. Qual o cúmulo da economia I?
Resposta: Usar papel higiênico dos dois lados.

1919. Por que não se pode falar alto nos laboratórios?
Resposta: Para não perturbar a concentração dos reagentes.

1920. Qual é o contrário de fumo?
Resposta: Vortemo.

1921. Qual herói encerra a oração?
Resposta: O AquaAmém.

1922. Qual é o computador mais comunista que existe?
Resposta: O PC do B.

1923. Qual a cantora que mais gosta de rir?
Resposta: Ri-hanna.

1924. O que tem mais de 3 patas e menos de 4?
Resposta: Pi-olho.

1925. O que um programador baiano falou para o outro?
Resposta: Ô meu array.

1926. O que é, o que é? Dá leite mas não é vaca.
Resposta: O leiteiro.

1927. Por que mototáxi não deu certo em Portugal?
Resposta: Porque não tinha lugar pro passageiro. O cobrador ia junto com o motorista.

1928. Qual sapato anda de maneira desengonçada?
Resposta: Tá-manco.

1929. Qual é a ave que escreve de trás pra frente?
Resposta: Arara.

1930. Qual é a cantora que não se adapta ao meio urbano?
Resposta: Vanessa da Mata.

1931. Por que os burros se parecem com os livros?
Resposta: Ambos tem orelha.

1932. O que é um pontinho vermelho e azul na geladeira?
Resposta: Uma lata de Red Blue.

1933. Qual é a área de ensinamentos do Thor?
Resposta: OrTHORgrafia.

1934. Qual o contrário de futsal?
Resposta: Fut-açúcar.

1935. Qual é a cor do S da Perdigão?
Resposta: Perdigão não tem S.

1936. O que é que quanto mais seca, mais úmida fica?
Resposta: A toalha.

1937. Qual é o bar favorito do Ken?
Resposta: BARbie.

1938. Qual é o cúmulo da gula?
Resposta: Comer todo o Pão de Açúcar.

1939. Adivinha, quem no rabo tem uma linha?
Resposta: Agulha.

1940. Se o Goku fosse mulher, que roupa ele usaria?
Resposta: Uma super saia jeans.

1941. Qual é a evolução grudenta do James Bond?
Resposta: Super Bonder.

1942. Qual o doce mais encantador?
Resposta: Beijinho.

1943. Por que Thor gosta de mel?
Resposta: Porque ele é apiculTHOR.

1944. Qual é o amor de quem está devendo?
Resposta: A MORatória.

1945. Qual o lugar mais velho do Brasil?
Resposta: Porto Velho.

1946. O que o burro e a mula tem em comum?
Resposta: Ambos são filhos de uma égua.

1947. Por que o lápis foi malhar?
Resposta: Porque ele queria ser graFITNESS.

1948. Qual é o feminino de papagaio?
Resposta: Mamagaia.

1949. Qual é o ar que fica em Paris?
Resposta: ARco do Triunfo.

1950. O que o Homem Aranha disse para o inimigo dele?
Resposta: Tô te Venom aí!

1951. Qual instrumento musical faz você acordar?
Resposta: É o acordeon.

1952. Quem é o dono da floresta?
Resposta: Seu Vagem.

1953. Depois que o Loki morreu, como o Thor ficou?
Resposta: Ele ficou transTHORnado.

1954. Qual é o chá que abre portas?
Resposta: CHAves.

1955. Qual é o cúmulo da ociosidade?
Resposta: Limpar bunda de elefante com cotonete.

1956. Qual é a semente preferida das moscas?
Resposta: Noz-moscada.

1957. Qual é o nome da polícia que se olha no espelho?
Resposta: Polícia Civil.

1958. Qual fruta é espiã dos EUA?
Resposta: Melan-CIA.

1959. Qual elemento é mais poderoso que o Zinco?
Resposta: O Zeis.

1960. Qual a comida está sempre distante?
Resposta: A far offa.

1961. Por que a comida foi presa?
Resposta: Porque matou a fome.

1962. O que até o mais pobre de todos tem?
Resposta: Nome.

1963. O que é que anda com a barriga para trás?
Resposta: A perna da gente.

1964. Qual jogo eletrônico preferido dos gaúchos?
Resposta: Mortal KombaTchê.

1965. Por que o menino colocou a água no pote?
Resposta: Pra deixar a água potável.

1966. O que o boi sempre esquece de pagar?
Resposta: "Boileto".

1967. O que é, o que é? Tem que matar para viver.
Resposta: A fome.

1968. Por que Hitler não tinha espinhas?
Resposta: Porque ele passava AcNazi.

1969. Qual é o lanche mais evangélico que existe?
Resposta: Misto Crente.

1970. Por que os filhos do Bin Laden são felizes?
Resposta: Porque o pai Osama.

1971. Qual o cúmulo do arrepio II?
Resposta: Ver um banguela mordendo gilete.

1972. Por que loiras não trabalham em elevadores?
Resposta: Porque elas não conseguem decorar o caminho.

1973. O que é, o que é? Anda deitado e dorme em pé.
Resposta: O pé.

1974. Por que parente é igual a dente?
Resposta: Porque quanto mais afastado melhor pra não juntar sujeira.

1975. O que é, o que é? Quebra quando se fala.
Resposta: Segredo.

1976. O que a areia da praia falou para o mar?
Resposta: Deixa de onda.

1977. O que se quebra só de se pronunciar o nome?
Resposta: O silêncio.

1978. Por que os Vingadores não gostam do Tibete?
Resposta: Porque está cheio de tibeTHANOS.

1979. Qual igreja que os palmeirenses não frequentam?
Resposta: Igreja Mundial.

1980. Por que a loira não consegue trocar o bebê?
Resposta: Porque ela perdeu a nota fiscal.

1981. O que a Dora Aventureira foi fazer no UFC?
Resposta: Foi dar uma voaDORA.

1982. O que é que vai e vem, sem sair do lugar?
Resposta: A porta.

1983. Se o gato faz miau, o que o gato caipira faz?
Resposta: Miar.

1984. Qual o animal que não fica sem dinheiro?
Resposta: O mico, pois tem sempre alguém pagando um mico.

1985. A que pergunta você não pode responder "não"?
Resposta: Não é possível responder “não“ à pergunta: ”Você está vivo?".

1986. Qual a cidade favorita das moscas?
Resposta: Boston.

1987. Como se tira leite de gato?
Resposta: Puxe a tigela dele.

1988. Qual o cúmulo do desespero?
Resposta: Descer as escadas em um incêndio com uma faca na mão.

1989. Qual o contrário de Bailarino?
Resposta: Baila-voltano.

1990. Quem é o rei da bicicleta?
Resposta: CorREIa.

1991. Qual a cidade que incentiva o tato?
Resposta: Tóquio.

1992. Por que a loira toma banho com detergente?
Resposta: Porque o detergente tira até as gorduras mais difíceis.

1993. O que que a alface falou para a couve triste?
Resposta: O que couve com você?

1994. Qual videogame fica dentro do banheiro?
Resposta: X-box.

1995. O que a xícara disse para a colher?
Resposta: Você é pequena, mas mexe bem.

1996. Quem é o dono da horta?
Resposta: O Seu Nôra.

1997. Quem é a mãe da cozinha?
Resposta: A mãe-zena.

1998. O que é, o que é? Sobe quando a água desce.
Resposta: Guarda-chuva.

1999. O que é, o que é? Destrói tudo com três letras.
Resposta: Fim.

2000. Entre dois carecas, qual é o mais careca?
Resposta: O que tiver a maior cabeça.

2001. O que é, o que é? Quando uma mija, todas mijam.
Resposta: Telha.

2002. Qual é o bar favorito da calça jeans?
Resposta: BARguilha.

2003. Qual é a bebida mais romântica?
Resposta: O Milk Shakespeare.

2004. Por que o relógio é popular?
Resposta: Porque ele dá hora.

2005. O que é, o que é? Tem dois pés, mas não tem dedos.
Resposta: A meia.

2006. Qual é o chá que é produzido na França?
Resposta: CHAmpagne.

2007. Qual é a ave que está sempre enrijecida?
Resposta: An-durinha.

2008. Qual é o dente que comete sempre os mesmos erros?
Resposta: Reincidente.

2009. Qual é o nome do médico que está sempre desligado?
Resposta: Off-talmologista.

2010. Qual é o ator que mais usa o telefone?
Resposta: Edson Celulari.

2011. Qual a semelhança entre o Neymar e o touch screen?
Resposta: Os dois são sensíveis ao toque.

2012. O que é um cantor com um livro?
Resposta: É o John Lennon.

2013. Qual a função do esqueleto?
Resposta: Invadir o Castelo de Grayskull.

2014. O que é um pontinho verde em cima do terraço?
Resposta: Uma perereca com crise existencial.

2015. Qual é o ácido mais dogmático?
Resposta: É o ácido acético.

2016. Qual é a piada do pintinho caipira?
Resposta: Pir.

2017. Qual o carro que se ferra mais?
Resposta: Ferra-ri.

2018. Qual o animal que inventou a fila?
Resposta: Formiga.

2019. Qual é a cor que não anda direito?
Resposta: A cor-cunda.

2020. Qual é o ar que fica na Grécia?
Resposta: ARcádia.

2021. O que é que nasce grande e morre pequeno?
Resposta: O lápis.

2022. O que uma pedra falou para a outra?
Resposta: A vida é dura.

2023. O que o macaco disse para o vidro?
Resposta: Vamos fazer mais caquinhos.

2024. Qual é a caminhonete que só vem com ator?
Resposta: Vem Diesel.

2025. O Rio Amazonas está em qual estado?
Resposta: Líquido.

2026. Qual é a bolacha que narra o jogo de futebol?
Resposta: Oreo gol, Oreo gol.

2027. Que cara não é mole?
Resposta: Caradura.

2028. Qual é o cúmulo do regime?
Resposta: Beber caldo de cana com adoçante.

2029. O que a vaca foi fazer na casa do passarinho?
Resposta: Leite Ninho.

2030. Por que a loira jogou o relógio pela janela?
Resposta: Para ver as horas passarem.

2031. Qual é o primata que é pé-de-valsa?
Resposta: O orango-tango.

2032. Por que Stalin não atendeu o telefone?
Resposta: Porque achou que era Trótski.

2033. Qual a diferença entre clima e tempo?
Resposta: Clima é o que está rolando entre a gente, e tempo é o que a gente está perdendo.

2034. Tem olhos de gato e não é gato. O que é?
Resposta: Gata.

2035. Qual o cachorro que é professor?
Resposta: É o cãolecionador.

2036. Como a esfirra era chamada antes de ter esse nome?
Resposta: Firra.

2037. Qual a matéria preferida de Thor?
Resposta: HisTHORia.

2038. O que o cachorro disse para o biólogo?
Resposta: Mi-tose.

2039. Qual a fruta que é parente da porta?
Resposta: É a Maçã-Neta.

2040. Qual o jogo mais jogado pelos prisioneiros?
Resposta: Xadrez.

2041. Por que o soldado do exército se camufla de verde?
Resposta: Porque aí só dá pra ver-de perto.

2042. Por que o segurança ganha todas as corridas?
Resposta: Porque segurança em primeiro lugar!

2043. O que o MMC foi fazer na escada?
Resposta: Esperar o MDC.

2044. Por que a loira lançou a própria cabeça na parede?
Resposta: Para testar a força do pensamento.

2045. Como se chamava o Renato Russo antes de 1991?
Resposta: Renato Soviético.

2046. Por que a faxineira não luta karatê?
Resposta: Porque ela já luta capoeira.

2047. Por que as mulheres não gostam de jogar futebol?
Resposta: Porque não existe chuteira de salto alto.

2048. Qual a semelhança entre o padre e o carpinteiro?
Resposta: Os dois pregam.

2049. Qual o bar preferido do fio?
Resposta: Bar-bante.

2050. Por que as loiras não amamentam seus filhos?
Resposta: Porque dói colocar os seios para ferver.

2051. Onde o elétron joga futebol?
Resposta: No campo eletromagnético.

2052. O que é que nós não vemos, mas incomoda a vista?
Resposta: Um cisco.

2053. Como o boi fica quando está aborrecido?
Resposta: "Boirocoxô".

2054. Qual é a semelhança do professor e o termômetro?
Resposta: Algumas vezes eles dão zero.

2055. O que a vaca foi fazer na papelaria?
Resposta: Comprar uma muuuuuuu-chila.

2056. O que a garrafa disse para a água?
Resposta: Já estou cheio de você!

2057. O que o boi usa na cabeça para ficar estiloso?
Resposta: BOIna.

2058. O que é um pontinho amarelo no mar?
Resposta: Ruffles, a batata da onda.

2059. Como é que se pesca peixe pela internet?
Resposta: Com a rede.

2060. O que a árvore falou para a outra árvore?
Resposta: Nos deixaram aqui plantadas.

2061. Qual é o time mais odiado pelos bombeiros?
Resposta: Botafogo.

2062. Que cara vive cantando?
Resposta: Caraoquê.

2063. Em que lugar só se vê pessoas com mais de 18 anos?
Resposta: ViAdulto.

2064. O que é o ego?
Resposta: O pequeno argentino que vive dentro de cada um de nós.

2065. Qual o cúmulo da solidão II?
Resposta: Jogar ovo em si mesmo no aniversário.

2066. Por que a loira atravessou a rua?
Resposta: Não sei, nem ela sabe.

2067. Onde a Dora aventureira joga suas roupas?
Resposta: Na lavaDORA.

2068. O que é um pontinho amarelo no oceano?
Resposta: O Bob Esponja.

2069. Por que o anão só surfa na cozinha?
Resposta: Porque lá tem microondas.

2070. Qual é o animal mais antigo do mundo?
Resposta: A zebra, porque ainda é em preto e branco.

2071. Qual a diferença entre um forno e uma lagoa?
Resposta: No forno assa pão e na lagoa há sapinho.

2072. Onde o boi recebe as notas da escola?
Resposta: "Boiletim".

2073. O que é que todos nós temos no meio da perna?
Resposta: A letra R.

2074. Qual é a peça do carro que é feita só no Egito?
Resposta: Os Faraóis.

2075. Qual o esporte de quem mente mal?
Resposta: O bad minto.

2076. Qual a doença que afeta o elefante?
Resposta: Trombose.

2077. O que para ser direito tem que ser torto?
Resposta: Anzol.

2078. O que um boné falou pro outro boné?
Resposta: Bom, né!?

2079. Qual a comida preferida do Ash?
Resposta: Picachurros.

2080. O que a célula disse para o cabeleireiro?
Resposta: Mitose.

2081. Qual a coisa mais veloz do mundo?
Resposta: O pensamento.

2082. Qual é a tia dos acessórios?
Resposta: A Tia-ara.

2083. Por que a chuva pegou o ônibus?
Resposta: Porque era chuva passageira.

2084. Por que o martelo e a tesoura são hidrocarbonetos?
Resposta: Porque o martelo é pro-pino e a tesoura é pro-pano.

2085. O que é colorido e faz um barulho muito irritante?
Resposta: Restart.

2086. Qual é o ator que quando peida faz eco?
Resposta: Francisco Cuoco.

2087. Qual o super herói que tinha uma sobremesa?
Resposta: THORtinha.

2088. Qual é o dente que discorda de todos os outros?
Resposta: Dissedente.

2089. O que tem 39 irmãos e morre queimado?
Resposta: Palito de fósforo.

2090. Qual é o tipo de matéria que dá pra comer?
Resposta: Matéria prima.

2091. O que é, o que é? Cai e fica em pé.
Resposta: Gato.

2092. O que é um pontinho preto na estrada?
Resposta: Um calhamblack.

2093. Qual é o nome do filme preferido do Inri Cristo?
Resposta: Ó Paí, Ó.

2094. Qual é a maior injustiça do Natal?
Resposta: É o peru que morre e a missa é do galo!

2095. Por que o pirata só assistiu a metade do filme?
Resposta: Porque estava com o tapa-olho.

2096. O que tem debaixo do tapete de um hospício?
Resposta: Um louco varrido.

2097. Como o Batman faz para que abram a bat-caverna?
Resposta: Ele bat-palma.

2098. Qual é o escritor que trabalha com o lenhador?
Resposta: Machado de Assis.

2099. Qual a diferença entre a fotografia e o Sol?
Resposta: A fotografia se tira e o Sol se põe.

2100. O que se pode tirar, mas nunca devolver?
Resposta: Uma soneca.

2101. O que é um pontinho rosa na garagem?
Resposta: Uma pink-up.

2102. Quem não faz outra coisa senão comer?
Resposta: Cozinheiro.

2103. Por que é que não há terremotos na Argentina?
Resposta: Porque nem a terra os engole.

2104. Como a loira faz para matar um peixe?
Resposta: Afoga ele.

2105. O que é que o mudo ganhou de presente de Natal?
Resposta: Não sei, ele ainda não me contou.

2106. Qual é o animal que é rico?
Resposta: O orninto-rico.

2107. Por que o cantor canta com a mão na orelha?
Resposta: Porque se colocar a mão na boca, a voz não sai.

2108. Qual a música do turista perdido?
Resposta: Que país é esse?

2109. Quais as principais reações do álcool?
Resposta: Ficar valente, chorar pela ex e pegar mulher feia.

2110. Prenderam minha sogra. Qual o nome do filme?
Resposta: Gaiola das loucas.

2111. Como a loira faz para matar um passarinho?
Resposta: Joga ele de um prédio.

2112. Por que Thor foi preso?
Resposta: Porque ele tinha enTHORpecente.

2113. Qual o contrário de diabetes?
Resposta: Noitebetes.

2114. Qual é o cúmulo da feiura?
Resposta: Se olhar no espelho e ter sete anos de azar.

2115. O que é que cresce e depois encolhe?
Resposta: A mola.

2116. Qual era o chá que alegrava multidões?
Resposta: CHAcrinha.

2117. De que lado fica a asa da xícara?
Resposta: Do lado de fora.

2118. Por que que a loira toma banho de porta aberta?
Resposta: Para ninguém olhar na fechadura.

2119. O que é um pontinho verde pulando no sofá?
Resposta: Uma ervilha que saiu do castigo.

2120. Qual o cantor que é a favor da letra?
Resposta: Pro-jota.

2121. Qual é o amor que pode estragar um casamento?
Resposta: A MORena.

2122. Qual é o chá que revolucionou a biologia?
Resposta: CHArles Darwin

2123. O que era um pontinho verde no canto da sala?
Resposta: Uma ervilha de castigo.

2124. Para onde Thor foi nas férias?
Resposta: Para o liTHORal.

2125. Qual o cúmulo da vaidade?
Resposta: Engolir um batom para passar na boca do estômago.

2126. Quando é que um vampiro sobe na vida?
Resposta: Quando ele morde o pescoço de uma girafa.

2127. Qual é o canal de televisão favorito do Thor?
Resposta: O HisTHORy Channel.

2128. O que tem asas mas não voa?
Resposta: Um avião sem combustível.

2129. Qual língua os cães falam?
Resposta: Latin.

2130. Qual aula o canguru foi fazer na academia?
Resposta: Jump.

2131. Qual cor uni mãe e filho?
Resposta: CORdão umbilical.

2132. Qual é a apresentadora que gosta de axé?
Resposta: Cristina Arrocha.

2133. Qual palavra tirou o dente da letra D?
Resposta: Descendente.

2134. Qual a diferença de um prédio para a sua irmã?
Resposta: É que o prédio edifício.

2135. O que é, o que é? Todo mês tem, menos abril.
Resposta: A letra O.

2136. O que o Goku foi fazer na Riachuelo?
Resposta: Comprar saia-jeans.

2137. Qual o cachorro que adivinha o futuro?
Resposta: É o cão-guru.
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