Charadas de Esportes com Respostas
Charadas de esportes como basquete, vôlei, fórmula 1, tênis, boliche e muito mais. As charadas
variam entre fáceis, médias e difíceis.

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

2. Gretchen foi aprender a lutar com o Anderson Silva. Qual o nome do filme?
Resposta: Como Treinar o Seu Dragão.

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

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

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

6. O que é, o que é? Faz saltos sensacionais, mas nunca esteve em uma
Olimpíada.
Resposta: O sapateiro.

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

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

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

10. Por que o Barrichello colou um relógio no carro do Schumacher?
Resposta: Porque ele queria ver o tempo passar.

11. O que o Michael Phelps faz pra ganhar tantas medalhas?
Resposta: Nada.

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

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

14. Justin Bieber decidiu saltar de paraquedas. Qual o nome da música?
Resposta: Garota Radical.

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

16. Qual é o esporte mais popular entre os chefs mexicanos?
Resposta: O beisebol, porque se joga com o taco.

17. Qual é o jogador que joga calçado, mesmo quando está descalço?
Resposta: O jogador de tênis.

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

19. O que é um ponto na quadra de vôlei?
Resposta: É quando a bola toca na quadra adversária.

20. Um surfista foi atacado por um tubarão e perdeu os dois pés. Qual o nome
do filme?
Resposta: Os Pés-tinha.

21. O que o nadador faz para bater o recorde?
Resposta: Nada.

22. Por que o pedreiro gosta de assistir à corrida de Fórmula 1?
Resposta: Porque ele acha massa a corrida.

23. O que Michael Phelps disse para Sócrates?
Resposta: Só sei que nadar sei.

24. O que é que geralmente tem um tom avermelhado, os homens gostam de
socar com força, mas não grita de dor?
Resposta: O saco de boxe.

25. Qual remédio que foi pego surfando?
Resposta: Dipir-onda.

26. Qual é o cúmulo da falta do que fazer?
Resposta: Assistir a uma corrida de lesmas em câmera lenta.

27. Qual a diferença entre um advogado e um juiz de boxe?
Resposta: O juiz não recebe mais por uma luta mais longa.

28. Qual a semelhança entre o lutador de boxe e o telescópio?
Resposta: Os dois podem fazer uma pessoa ver estrelas.

29. Vila Belmiro lotada. Qual o nome do filme?
Resposta: 300

30. Qual é o esporte favorito do boi?
Resposta: "Boiliche".

31. O que Thor foi fazer em Wimbledon?
Resposta: Disputar um THORneio de tênis.

32. Qual é o cúmulo da moleza?
Resposta: Correr sozinho, chegar em segundo.

33. Qual é o melhor dia para jogar basquete?
Resposta: Na Sexta-Feira.

34. O que é um pontinho azul lutando contra um amarelo?
Resposta: É o Bluece Lee contra Jean-Claude Fandango.

35. O que são vários pontinhos verdes numa quadra de basquete?
Resposta: O Green Team.

36. Qual é a luta dos Gaúchos?
Resposta: KaraTCHÊ.

37. Numa luta entre fita isolante e a fita crepe, quem ganha?
Resposta: A fita isolante, pois ela é faixa preta.

38. Por que o time de basquete chamou o sapo para jogar?
Resposta: Porque ele acerta na mosca.

39. Como o Galvão Bueno inicia uma conversa com seu cachorro?
Resposta: Diga lá Tino.

40. Qual o atleta que escreve em negrito?
Resposta: O Usain Bold.

41. O que é um pontinho verde no meio do gelo?
Resposta: Uma azeitona esquiando.

42. Qual é o cúmulo do basquete?
Resposta: Jogar na cesta e acertar no sábado.

43. Que cara luta?
Resposta: Carateca.

44. O que é um pontinho vermelho no meio da parede?
Resposta: Uma acerola alpinista.

45. O que é um tênis no canto do ringue de boxe?
Resposta: Nike Tyson.

46. O que a peteca falou para a galinha?
Resposta: Tenho pena de você.

47. O que é um pontinho amarelo na piscina?
Resposta: César Cyellow.

48. O menino foi jogar tênis. Como ele voltou?
Resposta: Descalço.

49. Qual a quantidade de memória RAM tem a seleção de vôlei do Brasil?
Resposta: 1 Giba.

50. Como você chama um pinguim com uma raquete pequena na mão?
Resposta: Pinguim-Pongue.

51. Qual o cúmulo do vôlei?
Resposta: Você dar uma Manchete e acertar na Globo.

52. Qual a diferença entre o avião, o louco e o Ayrton Senna?
Resposta: O avião é TAM, o louco é TAM TAM e o Ayrton Senna é TAM TAM TAM... TAM TAM TAM...

53. Qual a diferença entre o jogador de basquete e a mentira?
Resposta: O jogador de basquete tem pernas longas e a mentira tem perna curta.

54. O que um piloto de Fórmula 1 foi fazer no campo de futebol?
Resposta: Dar um carrinho nos jogadores.

55. O esparadrapo brigou com a fita isolante. Quem ganhou?
Resposta: A fita isolante, pois ela é faixa preta.

56. Por que o segurança ganha todas as corridas?
Resposta: Porque segurança em primeiro lugar!

57. Por que a faxineira não luta karatê?
Resposta: Porque ela já luta capoeira.

58. Por que o anão só surfa na cozinha?
Resposta: Porque lá tem microondas.

59. Qual o esporte de quem mente mal?
Resposta: O bad minto.

jogue mais charadas em rachacuca.com.br/charadas

