Charadas de Móveis com Respostas
Lista de charadas sobre móveis como armário, cama, mesa, sofá e muitos outros. Todas as charadas
contam com respostas.

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

2. O que é que se coloca na mesa, corta-se, recorta-se e não se come?
Resposta: O baralho.

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

4. O que é? O que é? Tem pernas, mas não anda. Tem braço, mas não abraça.
Resposta: Cadeira.

5. Um homem bateu a cabeça na quina de uma mesa e morreu. Qual é o nome
do filme?
Resposta: Má quina Mortífera.

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

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

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

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

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

11. O que a poltrona falou para a mesa depois do banquete?
Resposta: Estou estofado.

12. Um cara sentou em uma cadeira cheia de purpurina. Qual é o nome do
filme?
Resposta: Ânus Dourados.

13. O que é, o que é? Quatro em cima de quatro, esperando quatro, quatro não
veio, quatro foi embora, e quatro ficou.
Resposta: É o gato em cima da mesa esperando o rato, mas o rato não veio.

14. Qual a diferença entre um ventilador quebrado e uma cadeira?
Resposta: O ventilador quebrado noventa e a cadeira sessenta.

15. O que é, o que é? Vive em cima da mesa, compra-se para comer mas
ninguém mastiga, nem come.
Resposta: O prato.

16. Qual tipo de queijo é um gigante móvel duplo na cozinha?
Resposta: Par-Mesão.

17. O que é, o que é? Tem 4 pernas, mas não anda e tem 2 braços, mas não
abraça.
Resposta: A cadeira.

18. O que significa uma caveira loira dentro do armário?
Resposta: Campeã de esconde-esconde de 1970.

19. Como funciona o zoom nas TVs de Portugal?
Resposta: Você aperta o botão e o sofá vai pra frente.

20. O que o chão disse para a mesa?
Resposta: Feche as pernas que eu estou vendo tudo.

21. Por que o menino colocou o despertador embaixo da cama?
Resposta: Para acordar em cima da hora.

22. Quatro pés, em cima de quatro pés, esperando quatro pés chegarem.
Quatro pés não vieram, quatro pés foram embora, quatro pés ficaram. O
que é, o que é?
ficou.
Resposta: O gato em cima da mesa esperando o rato chegar, o rato não veio, o gato foi embora e a mesa

23. O que é um pontinho rosa no armário?
Resposta: Um cupink.

24. O que todas as pessoas tiram quando vão pra cama?
Resposta: Os pés do chão.

25. Qual é o cúmulo da velocidade II?
Resposta: Dar a volta na mesa e pegar você mesmo.

26. Qual a diferença entre o elefante e a cama?
Resposta: O elefante é paquiderme e cama é paquidurma.

27. O que é, o que é? De dia tem quatro pés e de noite tem seis.
Resposta: A cama de solteiro.

28. Qual é a diferença da mandioca para a cadeira?
Resposta: Se você não sabe, então cuidado onde senta.

29. Eram dois Toddynhos em cima da mesa, mas um caiu. O que o outro disse?
Resposta: Toddynho.

30. O que é, o que é? Não tem olhos, mas pisca; não tem boca, mas comanda.
Resposta: O semáforo.

31. Qual o móvel da casa que participa da escala musical?
Resposta: Solfá.

32. O que aconteceu com o ferro de passar roupa ao cair da mesa?
Resposta: Ficou passando mal.

33. O que é um pontinho verde pulando no sofá?
Resposta: Uma ervilha que saiu do castigo.
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