Charadas de Família com Respostas
Lista de charadas, com respostas, sobre membros da família como pai, mãe, filhos, sogra, sobrinhos,
tios, avôs, etc.

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

2. Qual é o ramo da medicina que faz uma ligação para a irmã de sua mãe?
Resposta: Alopatia.

3. Uma mulher tem 30 reais para dividir entre suas duas filhas. Que horas
são?
Resposta: Quinze para as duas.

4. Por que no dia dos namorados o comércio vende mais que no dia das mães?
Resposta: Porque mãe a gente tem uma só.

5. O que é, o que é? É irmã de minha tia e não é minha tia.
Resposta: A minha mãe.

6. Seu pai está preso em uma ponte, de um lado tem um leão, do outro tem
uma onça e embaixo vários tubarões. Como ele sai de lá?
Resposta: Pelo lado da onça, ela é pintada.

7. O menino estava assistindo desenho, e seu pai sem querer resvala na
tomada e acaba desligando a TV. Qual o nome do desenho?
Resposta: Pô-pai.

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

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

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

11. São sete irmãos, cinco foram na feira. Quais ficaram?
Resposta: Sábado e Domingo.

12. Qual a diferença da sua sogra para um elefante?

Resposta: Trinta quilos.

13. Uma mulher derrubou folhas de alface no chão. Sua filha vem correndo e
escorrega nas folhas de alface, cai e morre. Qual o nome do filme?
Resposta: Al Faces da Morte.

14. A mãe de Maria tinha 5 filhas: Ra, Re, Ri, Ro. Qual o nome da quinta filha?
Resposta: Maria.

15. Qual é a diferença entre a tartaruga, o navio e a família?
Resposta: A tartaruga tem casco em cima, o navio tem o casco embaixo. E a família? Vai bem obrigado!

16. Como se chama o filho do japonês com diarréia com uma indiana com os
intestinos soltos?
Resposta: Barrono Tohba.

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

18. O pai de Pedro tinha 5 filhos: Pata, Peta, Pita e Pota. Qual o nome do outro
filho?
Resposta: Pedro.

19. Qual é a roupa que o homem pensa quando vê a sogra em cima do muro?
Resposta: Tomara que caia.

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

21. Um homem se casa com a mulher da sua vida, a sogra se muda para uma
tribo africana e deixa toda a herança para ele. Qual é o nome do filme?
Resposta: A Vida é Bela.

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

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

24. Ao todo são 3 irmãos: o mais velho já se foi, o do meio está conosco e o
caçula não nasceu. Quem são eles?
Resposta: Passado, presente e futuro.

25. Um homem sem braços se casou com a mulher também sem braços e
tiveram um filho. Qual é o nome do filme?
Resposta: Ninguém Segura esse Bebê.

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

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

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

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

30. Sou menor que meus irmãos,
não tem comparação.
Compare o meu nome,
E verá que sou grandão.
Que mês sou eu?
Resposta: Fevereiro.

31. Por que o marido da viúva não pode se casar com a cunhada?
Resposta: Porque ele morreu.

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

33. O que é, o que é? São irmãs gêmeas, moram uma ao lado da outra, mas
nunca se viram.
Resposta: Orelhas.

34. Quatro filhas parideiras deram, ao avô muito orgulhoso, cinco netas
trabalhadeiras e dois netos preguiçosos. Quem são?
(segunda a sexta-feira) e os netos preguiçosos são o sábado e o domingo.
Resposta: O avô é o mês, as filhas são as semanas, as cinco netas trabalhadeiras são os dias da semana

35. Luiz Miguel, meu primo. Ernesto, meu irmão. E eu saímos. Em quantos
saímos?
Resposta: Três.

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

37. Pedrinho disse para sua mãe que estava sendo chamado de mentiroso na
escola. O que sua mãe respondeu?
Resposta: Mas você ainda está de férias.

38. Justin Bieber casado com a Ana Carolina e a Maria Gadú. Qual é o nome do
filme?
Resposta: Dona Flor e seus Dois Maridos.

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

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

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

42. Um homem estava indo para a Bahia com suas sete irmãs. Cada irmã
carregava sete caixas, cada caixa tinha sete gatos, cada gato estava com
sete filhotes. Quantos estavam indo para a Bahia?
Resposta: 2752

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

44. Uma senhora viúva perdeu sua bolsa, seu sapato e seu cachorro. O que ela
perdeu primeiro?
Resposta: O marido.

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

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

47. O que diz um ouriço quando se encontra com um cacto?
Resposta: É você, mamãe?

48. O que o ovo novo falou para o ovo velho?

Resposta: Ovô.

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

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

51. Por que o marido da Mulher Maravilha foi internado na clínica de
reabilitação?
Resposta: Porque ele era viciado em heroína.

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

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

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

55. O que é, o que é? É filho do seu pai e da sua mãe, mas não é seu irmão.
Resposta: Você.

56. Meu avô tem 4 filhos e cada filho tem 4 filhos. Quantos primos eu tenho?
Resposta: 12. Três são meus irmãos e um sou eu.

57. Por que a mãe colocou o nome do filho de matemática?
Resposta: Porque ele só dava problemas.

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

59. Um casal de japoneses tinha 20 filhos. Qual é o nome do casal?
Resposta: Kissaco e Kioco.

60. O que é que a sua mulher dá para os outros e não dá pra você?
Resposta: Afilhados.

61. O que o Lobisomem falou quando o viu o Tony Ramos nu?
Resposta: Papai!

62. Quem é o pai da horta?
Resposta: O pai-pino.

63. O que a foca filho falou a foca mãe?
Resposta: Motherfoca.

64. Por que o filho do bombeiro não pode ir para a aula de educação física?
Resposta: Porque iam brincar de queimada.

65. Qual caneta que tem avós?
Resposta: A ca-netinha.

66. Qual é a fruta que tem um filho?
Resposta: O mamão PAPAI-a.

67. O que a mãe açaí disse para os outros açaís?
Resposta: O último açaí feche a porta.

68. O que a mulher casada foi fazer no bordel?
Resposta: Foi buscar o marido.

69. Por que a família do músico sente falta dele?
Resposta: Porque ele faz flauta.

70. Qual dupla sertaneja feminina, que uma irmã trabalha preparando o
terreno, enquanto a outra só quer saber de pescar?
Resposta: May-Ára e Mara-isca.

71. Quando eu tinha seis anos, a minha irmã tinha a metade da minha idade.
Agora que tenho 70 anos, com quantos anos minha irmã está?
anos de diferença.
Resposta: 67 anos, pois quando eu tinha seis ela estava com a metade da minha idade. Logo, temos três

72. O filho e o pai se despediram rapidamente. Qual o nome do filme?
Resposta: Tchau pai, tchau filho.

73. A filha convida a mãe para morar com ela e o marido. Qual é o nome do
filme?
Resposta: Como Perder um Homem em 10 Dias.

74. A família da fazenda estava sem leite para beber com café pela manhã e o
pai mandou seus três filhos tirarem o leite das vacas. Qual o nome do filme?

Resposta: Os Três Pra Teta.

75. Ela tinha 4 filhos. Janeiro, Fevereiro, Março. Qual é o nome do quarto filho.
Resposta: O nome da criança é "Qual".

76. O que a ovelha disse para a avó?
Resposta: Ô velha.

77. Quando o varal fica nu?
Resposta: Quando chove, porque as mães pedem pra tirar a roupa do varal.

78. Somos três irmãos diferentes, nenhum de nós bebe ou come, no entanto é
nossa missão dar de comer a quem tem fome. O que somos?
Resposta: Colher, garfo e faca.

79. O que é, o que é? São quatro irmãos que correm, correm, correm, mas não
conseguem alcançar um ao outro?
Resposta: Os pneus.

80. Foram pescar 2 pais e 2 filhos, cada um pegou 1 peixe, e no total deu 3
peixes. Como isso é possível?
Resposta: Foram pescar o avô, o pai e o filho.

81. Somos todos irmãos e moramos na mesma rua, quando um erra a sua casa,
todos os outros erram a sua. Quem somos?
Resposta: Os botões da camisa.

82. Qual é o filme em que um pai dá 5 reais ao filho e manda ele devolver 2?
Resposta: Mandagastar 3.

83. Qual a semelhança entre sogra e batata?
Resposta: As melhores estão enterradas.

84. Quem é a mãe da horta?
Resposta: A mãe-dioca.

85. João é casado com Maria, eles têm quatro filhas e cada filha tem dois
irmãos. O casal tem ainda três netos, filhos de uma das filhas que é casada
com Pedro. Nesse caso, o número de pessoas dessa família é.
Resposta: Doze.

86. A é irmão de B; B é irmão de C; C é a mãe de D. Qual é o parentesco entre
D e A?
Resposta: D é sobrinho de A.

87. O que são sete irmãs, cinco têm sobrenome e duas não?
Resposta: Segunda-feira, Terça-feira, Quarta-feira, Quinta-feira, Sexta-feira, Sábado e Domingo.

88. Quem é o pai do carro?
Resposta: O PAInel.

89. Qual a semelhança entre sabonete de família e festa de criança?
Resposta: Sempre tem um pentelho que ninguém sabe de quem é.

90. O que aconteceu com o marido da cigarra?
Resposta: Foi fumado.

91. Qual a semelhança de uma sogra e uma onça pintada?
Resposta: Todo mundo quer preservar, mas ninguém quer ter em casa.

92. Qual o nome do marido ideal pra Bruna Surfistinha?
Resposta: Bruno Mars.

93. O que é, o que é? Tem o pai cantor, a mãe desdentada e o filho amarelo.
Resposta: Galinha.

94. Quais são os membros da família que gostam de falar e cantar?
Resposta: Avóz.

95. O que o aluno fala para a professora e gosta de receber dos pais?
Resposta: Presente.

96. Quais são as únicas mulheres que tem certeza de onde seus maridos estão
todas as noites?
Resposta: As viúvas.

97. O que aconteceu com o trem que desobedeceu sua mãe?
Resposta: Saiu dos trilhos.

98. O que é, o que é? Nenhum homem tem na carteira.
Resposta: Foto da sogra.

99. Qual o cantor preferido do avô?
Resposta: Netinho.

100. Dois pais e dois filhos sentaram-se para comer ovos no café da manhã.
Cada um comeu um ovo. Quantos ovos eles comeram no total?
Resposta: 3

101. Todas as mães têm. Sem ele não tem pão. Some no inverno e aparece no
verão.
Resposta: O til (~).

102. Por que a sogra não tem problemas no trânsito?
Resposta: Porque a vassoura não pega engarrafamento.

103. Um menino perdeu um pé em uma armadilha de urso. Após levá-lo ao
hospital a família, pensando na possibilidade de reimplante, voltou ao local
para procurar o pé. Qual o nome do filme?
Resposta: A Família Busca Pé.

104. Uma jovem tem o mesmo número de irmãos e irmãs. Mas cada um dos
irmãos dela tem duas vezes menos irmãos do que irmãs. Quantos irmãos e
irmãs existem nessa família?
meninos. Na visão de um irmão, ele tem 2 irmãos e 4 irmãs.
Resposta: A jovem tem 3 irmãos e 3 irmãs (com ela, são 4 meninas), logo no total são 4 meninas e 3

105. O que é, o que é? A mãe é verde, a filha é encarnada. A mãe é mansa e a
filha é danada.
Resposta: Pimenta.

106. Qual corte de carne bovina a Carla Peres come quando o marido dela não
está em casa?
Resposta: Chã de fora.

107. Eu sou seu irmão, mas você não é meu irmão. Como será que isso é
possível?
Resposta: Você não é meu irmÃO, porque é minha irmÃ.

108. Quem é a mãe do mingau?
Resposta: A mãe-zena.

109. Qual é o detetive que tem um irmão gêmeo idêntico?
Resposta: O Xerox Holmes.

110. Qual a primeira palavra dita pelo filhinho do lenhador?
Resposta: Mamadeeeeeiiraa!

111. Apareci neste mundo homem feito e já sem tino. Não nasci, nem tive mãe,
nem nunca fui pequenino. Quem sou eu?
Resposta: Adão.

112. Uma mãe tem 30 reais para dividir entre duas filhas. Qual o horário?
Resposta: 13:45 (quinze para as duas).

113. Por que existe sogra?
Resposta: Porque ao contrário de Deus, o Satanás não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo.

114. Por que o filho e a mulher do Hulk se separaram dele?
Resposta: Porque o Hulk estava verde e precisava ser mais maduro.

115. Uma família ficou perdida no deserto por 80 dias. Eles acharam um rio e
todos tomaram banho, menos a avó. Qual é o nome do filme?
Resposta: A Vó Tá Imunda a 80 Dias.

116. Quem é o pai do Thor?
Resposta: GeniTHOR.

117. O tio de Pedro tem 4 filhas, Lala, Lele, Lili, Lolo. Qual falta?
Resposta: Nenhuma, porque já tem 4.

118. O que o vinho disse para o leite?
Resposta: Minha mãe é uma uva, a sua é uma vaca.

119. Qual é o pai que banca muitos times de futebol?
Resposta: PAItrocinador.

120. Quem é o pai da padaria?
Resposta: O PAIstel.

121. Diga-me cá, ó senhor, já que é tão adivinhão, que vem a ser a mim, a sogra
da mulher do meu irmão?
Resposta: Mãe.

122. Seu cachorro está latindo no quintal e sua esposa gritando no jardim, quem
você deixa entrar primeiro?
Resposta: O cachorro é claro. Ele vai calar a boca assim que entrar.

123. Por que Juan Domingo Perón não teve filhos?
Resposta: Porque sua mulher Evita.

124. O pai do Cebolinha comprou três pirulitos para ele. Qual é o nome do filme?
Resposta: Lambo Três.

125. Numa festa de aniversário, um menino insistiu com o pai para que pegasse
uma bexiga para ele estourar. Qual o nome do filme?
Resposta: Tó, estore.

126. O que a mãe do Jason disse para ele na noite de quinta-feira 12?
Resposta: Vai dormir, porque amanhã você trabalha.

127. A família pegou estrada e, no meio da viagem, o caçula vomitou todo o
carro. Qual o nome do filme?
Resposta: Esqueceram Dra-min.

128. O que dá a mistura de seu advogado e sua sogra?
Resposta: O seu fim.

129. O que o dente pai falou pra dente mãe sobre o dente filho?
Resposta: É a cárie do pai.

130. Qual é o contrário de simpatia?
Resposta: Não pro tio.

131. O que se deve atirar a um argentino que está se afogando?
Resposta: O resto da família.

132. Quem foi a primeira pessoa a dizer que "os homens são todos iguais"?
Resposta: Uma chinesa que perdeu seu marido na multidão.

133. Uma criança recém-nascida coloca o ouvido nos seios da mãe. Qual é o
nome do filme?
Resposta: Ouço os peitos.

134. Qual o avô do Toddynho?
Resposta: O Vô Maltine.

135. Somos muitos irmãozinhos e moramos numa casa só. Se coçarmos a cabeça
logo já morremos. Quem somos?
Resposta: Os fósforos.

136. O que é, o que é? Éramos dois irmãos unidos, os dois de uma cor. Nunca
fiquei sem missa, mas meu irmão já ficou. Para festas e banquetes me
convidarão. Para festas de cozinha, convidarão meu irmão.
Resposta: Vinho e vinagre.

137. O que é, o que é? Duas irmãs da mesma idade, mas com diferentes
habilidades.
Resposta: As mãos.

138. Quem nasceu da minha mãe, mas não sou eu nem meu irmão?
Resposta: Minha irmã.

139. Por que os filhos do Bin Laden são felizes?
Resposta: Porque o pai Osama.

140. Por que parente é igual a dente?
Resposta: Porque quanto mais afastado melhor pra não juntar sujeira.

141. O Sr. Smith tem 4 filhas. Cada uma de suas filhas tem 1 irmão. Quantos
filhos Sr. Smith tem ao todo?
Resposta: Cinco.

142. Os pais desse bebê não tem braços. Qual é o nome do filme?
Resposta: Ninguém Segura esse Bebê.

143. Se uma criança ganha 5 reais do pai, e depois mais 5 reais da mãe, ela fica
com...?
Resposta: ...tente.

144. Quem é a mãe da cozinha?
Resposta: A mãe-zena.

145. Uma mãe se fantasiou de quebra-cabeça. Qual é o nome do filme?
Resposta: Minha mãe é uma peça.

146. O que é branquinho, tem a mãe desdentada e o pai cantor?
Resposta: Ovo.

147. Qual a fruta que é parente da porta?
Resposta: É a Maçã-Neta.

148. Por que as loiras não amamentam seus filhos?

Resposta: Porque dói colocar os seios para ferver.

149. Qual é a tia dos acessórios?
Resposta: A Tia-ara.

150. O que tem 39 irmãos e morre queimado?
Resposta: Palito de fósforo.

151. São sete irmãos, cinco têm sobrenome e dois não. Quem são?
Resposta: Os dias da semana.

152. O que são duas irmãs, uma no lado direito e outra no lado esquerdo, que
escutam muito bem?
Resposta: As orelhas.

153. Prenderam minha sogra. Qual o nome do filme?
Resposta: Gaiola das loucas.

154. Quais são as mulheres que vivem mais tempo que os maridos?
Resposta: As viúvas.

155. Qual cor uni mãe e filho?
Resposta: CORdão umbilical.

156. Por que devemos enterrar a sogra 10 metros para baixo do normal?
Resposta: Porque no fundo, no fundo, a sogra é uma pessoa boa.

157. Qual a diferença de um prédio para a sua irmã?
Resposta: É que o prédio edifício.
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