Charadas de Língua Portuguesa e Literatura com Respostas
Charadas inteligentes e legais de língua portuguesa e literatura, com respostas, para você resolver e
passar o tempo.

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

2. O homem que não sabia conjugar no pretérito perfeito assaltou um banco.
Qual o nome do filme?
Resposta: Eu Robô.

3. Qual o pronome adequado ao representante da justiça brasileira?
Resposta: Esse lentíssimo sr. Juiz

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

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

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

7. Qual é o sujeito da frase "proibido estacionar"?
Resposta: Sujeito a guincho.

8. Qual é o coletivo de pobre?
Resposta: Ônibus.

9. Por que o verbo "haver" não se acha bonito?
Resposta: Porque ele é um verbo irregular.

10. Como um escritor termina um caso de amor?
Resposta: Com um ponto final.

11. Qual tempo verbal se acha superior ao outros?
Resposta: Pretérito mais que perfeito.

12. - Joãozinho, cite dois pronomes.
Resposta: - Quem? Eu??

13. Qual é o tempo verbal de "Isto não deveria ter acontecido"?
Resposta: Preservativo imperfeito

14. Qual o poeta que está em todos os países?
Resposta: Manuel Bandeira.

15. O que sempre concorda com o sujeito?
Resposta: O verbo.

16. Se essa página de piadas não é minha, de quem é?
Resposta: Eça de Queiroz.

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

18. Na frase "João foi mal em todas as provas", onde está o sujeito?
Resposta: Na internet, com certeza.

19. O que é que nasce no rio, vive no rio, morre no rio, mas nem sempre está
molhado?
Resposta: O carioca.

20. Qual é o coletivo de tomate?
Resposta: Ketchup.

21. O que o Antônio e o anônimo são um do outro?
Resposta: São antônimos.

22. Qual é a área de ensinamentos do Thor?
Resposta: OrTHORgrafia.

23. Qual a semelhança entre o Verbo e o Buzz Lightyear?
Resposta: Vão ao infinitivo e além!

24. Qual é o escritor que trabalha com o lenhador?
Resposta: Machado de Assis.
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