Charadas de Heróis com Respostas
Coleção de charadas de heróis dos Vingadores, do X-men, além do Super-Homem, Flash e outros.
São charadas fáceis, médias e difíceis.

1. O que é um pontinho preto na árvore usando um chapéu, uma máscara,
uma espada e uma capa?
Resposta: Um beZorro.

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

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

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

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

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

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

8. Qual super-herói sempre chega pontualmente no trabalho?
Resposta: No-turno.

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

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

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

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

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

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

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

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

17. O que é que tem capa mas não é super-herói, tem folha mas não é árvore,
tem orelha mas não é gente?
Resposta: O livro.

18. De onde nascem os Power Rangers?
Resposta: Dos EspermatoZord.

19. Qual super herói tira foto no escuro?
Resposta: Flash.

20. O que aconteceu quando o Super-Homem morreu?
Resposta: O Lex ficou de Luthor.

21. Por que o Wolverine procura sempre se manter ocupado?
Resposta: Pra não ficar coçando o saco.

22. Por que a mulher do Hulk separou-se dele?
Resposta: Porque ela queria um homem mais maduro.

23. Qual o programa preferido do Bruce Banner?
Resposta: Caldeirão do Hulk.

24. Por que o Hulk grita quando se transforma?
Resposta: Porque a cueca dele não rasga

25. O que é um pontinho vermelho, um azul, um verde, um amarelo e um rosa
na grama?
Resposta: Cinco formigas vestidas de Power Rangers.

26. Por que as fotos dos Vingadores saem escuras?
Resposta: Porque não têm Flash.

27. O que são cinco pontinhos coloridos no jardim?
Resposta: Os Flower Rangers.

28. Qual é o lanche preferido do Professor Xavier?
Resposta: X-Burguer.

29. O que o Homem-Aranha foi fazer na construção civil?
Resposta: Um teiado.

30. Onde os X-Men tomam banho?
Resposta: No X-Box.

31. Como fica o inimigo do Superman depois da morte dele?
Resposta: De Luthor.

32. Por que só o Superman pode resolver os problemas da Lois Lane?
Resposta: Porque o Clark can’t.

33. Qual é a semelhança entre um argentino humilde e o Super-Homem?
Resposta: Nenhum dos dois existe.

34. Qual é o verdadeiro cheiro verde?
Resposta: O peido do Hulk.

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

36. Onde comprar comida para um Super-Herói?
Resposta: No Super-Mercado.

37. Qual é o filme que te ameaça de morte?
Resposta: Vingadores eu-te-mato.

38. O que tem capa mas não é herói, tem folha mas não é árvore?
Resposta: Caderno.

39. Qual o herói que serve para temperar?
Resposta: O Archeiro Verde.

40. Qual herói encerra a oração?
Resposta: O AquaAmém.

41. O que o Homem Aranha disse para o inimigo dele?
Resposta: Tô te Venom aí!
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