Charadas de Objetos com Respostas
Lista de charadas que contém objetos (na charada ou na resposta) como relógio, caderno, livro, etc.

1. Qual é o ar que se usa na terra?
Resposta: ARado.

2. O que é que voando de mão em mão, sobre golpes bem batidos, obriga a
saltos repetidos a quem lhe der a mão?
Resposta: Peteca.

3. Com capa, ele não dança. Sem capa, não pode dançar. Pra dançar, se bota a
capa. Tira-se a capa pra dançar.
Resposta: Pião.

4. O que é que pega pelo corpo, escuta pela cara e fala pelo pé?
Resposta: Telefone.

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

6. Qual diferença entre um termômetro retal e um termômetro oral?
Resposta: O sabor.

7. Qual é o cúmulo da incoerência?
Resposta: Dois carecas brigarem por um pente.

8. Qual a hora que o relógio não marca?
Resposta: A hora H.

9. Que objeto da mobília de casa afirma ser uma nota musical?
Resposta: É o Sou-Fá.

10. O que é, o que é? Às vezes ouve mas não fala e às vezes fala mas não
ouve.
Resposta: O telefone.

11. O que é feito de vidro e mostra tudo o que vê?
Resposta: Espelho.

12. O que é duro e segura o mole, o mole segura o torto, o torto segura o
morto e o morto espera o vivo?

Resposta: Vara de pescar.

13. Por que a loira joga o relógio pela janela?
Resposta: Porque a hora voa.

14. O que é, o que é? Tem boca, tem dente e chama atenção de muita gente.
Resposta: Sino.

15. Por que a loira jogou a lâmpada para fora da janela?
Resposta: Para ver a velocidade da luz.

16. O que tem asas mas não voa, tem bico mas não bica?
Resposta: O bule.

17. O que tem boca mas não fala?
Resposta: Fogão.

18. Estou muito embrulhadinho e enfeitado com um laço.
Quando me recebem dão um beijo e um abraço.
Quem sou eu?
Resposta: Presente.

19. Qual é o ar que serve de proteção?
Resposta: ARame farpado.

20. Qual é o eletrodoméstico preferido do Batman?
Resposta: Bat-deira.

21. O que é, o que é? Tenho uma grande memória, porém eu não sei pensar,
alguns me usam para lazer e outros para estudar.
Resposta: Computador.

22. Qual é a diferença entre o rádio e o penico?
Resposta: O rádio fala tudo e não vê nada, o penico vê tudo e não fala nada.

23. Mantém sempre o mesmo tamanho, não importa o peso?
Resposta: Balança.

24. O que é a máquina que tem o poder de parar o tempo?
Resposta: A máquina fotográfica.

25. Qual fita diz o nome de uma operadora?
Resposta: Fita de ceTIM.

26. O que é que quanto mais se enxuga, mais molhada fica?
Resposta: A toalha.

27. O que é, o que é? Tem 4 pernas, 4 bocas e cospe fogo.
Resposta: O fogão.

28. Por mais bonito que eu seja, quem me vê não me deseja. Quem sou eu?
Resposta: Caixão.

29. O que é que se passa pela boca da mulher duro, mas se começa a esfregar
fica borrado?
Resposta: O batom.

30. O que não se come mas dá água na boca?
Resposta: O copo.

31. O que tem folha mas não é árvore, tem arame mas não é cerca?
Resposta: Caderno.

32. O que é, o que é? Fala mas não é gente.
Resposta: Telefone.

33. O que a Dora usa no supermercado?
Resposta: Caixa registraDORA.

34. O que nunca pede nada mas tem sempre alguém correndo para atendê-la?
Resposta: A campainha.

35. O que é que morre de pé?
Resposta: A vela.

36. Tenho forma redonda e sou rosa, porém nem todos os rios do mundo
puderam me encher. Quem sou eu?
Resposta: Peneira.

37. O que é, o que é? No monte se cria, e no monte se corta, e ninguém o
deseja, perto da sua porta.
Resposta: Caixão.

38. Qual é a panela que você usa quando está triste?
Resposta: De-pressão.

39. O que seria se chovesse relógio?
Resposta: Seria uma chuva da-hora.

40. Que horas são quando você se acha bonito?
Resposta: Hora de se ver no espelho.

41. Por que uma mulher velha não precisa de relógio?
Resposta: Porque ela é uma sem hora.

42. O que de noite tem cabeça e de dia perde?
Resposta: O travesseiro.

43. Qual é a diferença entre a panela e o penico?
Resposta: Se você não sabe, nunca me convide para almoçar na sua casa.

44. O que é, o que é? Se compra para comer, mas não se come.
Resposta: O prato.

45. O que é, o que é? Se me bater com força posso até rachar, mas você nunca
poderá me impedir de devolver seu olhar.
Resposta: Espelho.

46. O que mantém sempre o mesmo tamanho sem importar o peso?
Resposta: A balança.

47. O que é, o que é? Tem um palmo de pescoço, tem barriga e não tem osso.
Resposta: Garrafa.

48. Eu bato como relógio, relógio como esse não há igual. Tenho raízes e não
sou vegetal. Quem sou eu?
Resposta: O coração.

49. O que a Dora usa para fazer buracos?
Resposta: PerfuraDORA.

50. O que Thor liga quando está cozinhando?
Resposta: O exausTHOR.

51. Na escola, como fazer para as dores corporais sumirem de uma vez?
Resposta: É só usar o apagaDOR.

52. Por que o menino jogou o relógio pela janela?
Resposta: Para ver o tempo voar.

53. O que a mulher abaixa e o homem levanta?
Resposta: A tampa da privada.

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

55. Qual é o aparelho de computação que o Thor mais gosta?
Resposta: MoniTHOR.

56. Qual o aparelho de música que permite tudo?
Resposta: iPod.

57. O que é pequeno como um rato, mas cuida da casa como um leão?
Resposta: O cadeado.

58. Por que o português usa um guarda-chuva com pára-raio numa
tempestade?
Resposta: Para evitar sequestro-relâmpago.

59. 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.

60. Qual o eletrodoméstico do vulcão?
Resposta: É a máquina de lava.

61. Qual é o ar mais inteligente?
Resposta: Ar-con-dicionário.

62. O que a Dora usa para afinar a cintura?
Resposta: Cinta modelaDORA.

63. Qual o aparelho de iluminação preferido do Thor?
Resposta: RefleTHOR.

64. O que é, o que é? Nasce com rugas e morre lisinho.
Resposta: O pneu.

65. O que é que fica dentro da gaiola, tem três asas, mas não é ave?
Resposta: Ventilador.

66. Qual o sentido que odeia relógios?
Resposta: Sentido anti-horário.

67. O que o gaúcho usa pra arrumar o cabelo?
Resposta: O pen-Tchê.

68. O que é, o que é? Ele é magro pra chuchu, tem dentes mas nunca come e
mesmo sem ter dinheiro, dá comida a quem tem fome.
Resposta: O garfo.

69. O que é que pode ser de ferro, de gelo, de chocolate e de água ao mesmo
tempo?
Resposta: Barra.

70. O que é que não tem cabelo mas fica careca?
Resposta: O pneu.

71. Qual é o rei da hora?
Resposta: O REIlógio.

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

73. O que é que corre pela casa toda e depois dorme num canto?
Resposta: A vassoura.

74. O engenheiro olhou para o espelho. O que aconteceu?
Resposta: O engenheiro civil.

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

76. O que é, o que é? Tem no meio da lâmpada.
Resposta: A letra P.

77. O que é, o que é? Sobe quando a chuva desce.
Resposta: O guarda-chuva.

78. O que é, o que é? Não se come, mas é bom para se comer.
Resposta: O talher.

79. O que quando está trabalhando tem o chapéu na cabeça, mas quando está
descansando tem o chapéu no pé?
Resposta: Caneta.

80. O que o pneu disse para o asfalto?
Resposta: Você vai acabar me deixando careca.

81. O que a panela falou para a pipoca?
Resposta: A minha bunda que queima e você que pula?

82. Estou colocada na porta, pronta para enfeitar.
Sou redonda e lá adoro estar.
Quem sou eu?
Resposta: Coroa de natal.

83. O que tem barriga de pau, espinhaço de ferro e se puxa dá um berro?
Resposta: A espingarda.

84. O que a Dora usa para não ficar cheirando mal?
Resposta: DesoDORAnte.

85. Qual é o ar que é usado pelos índios?
Resposta: ARco e flecha.

86. O que passa o dia correndo pela casa e a noite fica no canto?
Resposta: Vassoura.

87. De cera sou feita e tenho um pavio. Quando me acendem tenho bastante
brilho. Quem sou eu?
Resposta: Vela.

88. O que é que o humano faz, vê, mas não quer ter?
Resposta: O caixão.

89. O que tem a boca na barriga e os dentes na cabeça?
Resposta: O violão.

90. O que é surdo, mudo e cego, mas sempre diz a verdade?
Resposta: O espelho.

91. O que é rasa como um prato, redonda como uma bola, nem todos os rios do
mundo poderiam enchê-la de fato?
Resposta: Peneira.

92. Por que a loira colocou o dicionário na panela com água quente?
Resposta: Para fazer sopa de letrinhas.

93. Sem dedos eu aponto, sem braços eu golpeio, sem pés eu corro. Quem sou
eu?
Resposta: Relógio.

94. O que o boi usa na piscina?
Resposta: BOIa.

95. O que come e nunca engorda?
Resposta: O apontador.

96. Qual o material escolar que mostra a parte de seu corpo que dói?
Resposta: ApontaDOR.

97. Trabalha tempo dobrado.
Sempre de noite e de dia
Se teima em ficar parado,
só com uma corda andaria.
Resposta: O relógio.

98. O que é, o que é? Tem chapéu, mas não tem cabeça, tem boca mas não
fala, tem asa mas não voa.
Resposta: Bule.

99. O que tem pescoço mas não tem cabeça?
Resposta: A garrafa.

100. O que o pires disse para a xícara?
Resposta: Tira a bunda de cima de mim.

101. Qual o tipo de panela que está sempre triste?
Resposta: Panela depressão.

102. 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.

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

104. Qual é o cúmulo da gentileza?
Resposta: Fazer continência para o cabo de vassoura.

105. O que deixa nossa dor bem fresquinha?
Resposta: O ventilaDOR.

106. O que é duro em cima e mole embaixo?
Resposta: Vassoura.

107. O que o Thor usa para apagar o incêndio?
Resposta: ExtinTHOR.

108. Qual o utensílio mais caro da cozinha?
Resposta: O açu-careiro.

109. O que é, o que é? Você põe na mesa, corta, mas não come?
Resposta: A faca.

110. Eu te vi onde jamais esteve e onde jamais estará, e mesmo assim, você
neste mesmo lugar será visto por mim. Quem sou eu?
Resposta: Espelho.

111. Qual o pote que toca música?
Resposta: O s-POTE-fy.

112. O que a Dora usa na prova de matemática?
Resposta: CalculaDORA.

113. Qual é o amor que ajuda a acabar com a sede?
Resposta: A MORinga.

114. O que fica no meio do mato com o guarda-chuva aberto?
Resposta: O cogumelo.

115. O que é o que é? A gente coloca na boca todo dia, mata a fome, mas a
gente não come.
Resposta: Garfo.

116. O que fica na porta mas nunca entra?
Resposta: A maçaneta.

117. Qual é o prato mais pedido por quem quer emagrecer?
Resposta: Prato raso.

118. O que o apontador disse para o lápis?
Resposta: Para de dar voltas e vá direto ao assunto.

119. Cru não existe e cozido não se come. O que é?
Resposta: Sabão.

120. O que é que se pega pelo corpo e fala na cabeça?
Resposta: Microfone.

121. O que corre a casa toda, mas está sempre atrás da porta?
Resposta: Vassoura.

122. O que sobe uma chaminé para baixo, mas não desce uma chaminé para
cima?
guarda-chuva não cabe.
Resposta: Um guarda-chuva. Porque para baixo (fechado), ele cabe na chaminé. Já para cima (aberto), o

123. Nos vire ao avesso, e abra nossas vísceras, você será o mais sábio dos
homens, mas, sem nós, será um idiota. O que sou?
Resposta: Livro.

124. O que tem pernas longas e deixa um rastro redondo?
Resposta: O compasso.

125. Por que o feijão estava triste?
Resposta: Porque ele foi pra panela depressão.

126. O que pesa mais no mundo?
Resposta: A balança.

127. O que dorme de cabeça para baixo?
Resposta: A vassoura.

128. Qual o objeto que tira a dor de você?
Resposta: O secaDOR.

129. O que é, o que é? Chora até acabar.
Resposta: A vela.

130. O que tem uma perna longa e a outra perna curta, mas anda sem parar o
dia todo?
Resposta: O relógio.

131. O que é, o que é? Se você me comer, quem me enviou fará o mesmo com
você.
Resposta: O anzol.

132. Qual é a cor que reis e rainhas usam?
Resposta: CORoa.

133. O que é que quando novo é duro, quando esfregam diminui?
Resposta: Sabonete.

134. Por que o vaso é o melhor presente para se ganhar?
Resposta: Porque ele é de-coração!

135. Qual é o ar que serve de iluminação?
Resposta: ARandela.

136. O que é, o que é? Dá muitas voltas e não sai do lugar.
Resposta: O relógio.

137. Como poderia ser definida a invenção do relógio?
Resposta: Uma invenção que veio na hora certa.

138. O que sempre fica atrás das horas?
Resposta: A parte de trás do relógio.

139. O que tem 40 cabeças e solta fogo?
Resposta: Caixa de fósforos.

140. Qual é a coisa que trabalha deitada mas dorme em pé?
Resposta: Ferro de passar.

141. O que é que quanto mais rugas tem mais novo é?
Resposta: O pneu.

142. O que é, o que é? No alto está, no alto mora, chama gente para dentro e ela
fica de fora.
Resposta: Sino.

143. Por que a loira faz um buraco no guarda-chuva quando está chovendo?
Resposta: Pra ver quando a chuva vai passar.

144. O que jogamos fora quando precisamos, e pegamos de volta quando não
queremos mais?
Resposta: A âncora.

145. Estou na torre da igreja e estou sempre a tocar.
Dou muitas badaladas até me cansar.
Quem sou eu?
Resposta: Sino.

146. Só me gasto em comer, senão de nada valia, sirvo pobre e sirvo rico, e a
mais alta fidalguia.
Resposta: Faca.

147. Qual é o eletrodoméstico do Thor?
Resposta: A THORradeira.

148. O que é um objeto cortante em poder de um cachorro?
Resposta: Um cão-nivete.

149. O que tem corrente mas não é bicicleta, tem rosca mas não é parafuso?
Resposta: Lâmpada.

150. Qual é o dente que é um cetro mitológico?
Resposta: Tridente.

151. O que é que tem boca na barriga e vive com a corda no pescoço?
Resposta: O violão.

152. O que o boi guarda no estojo escolar?
Resposta: "Boirracha".

153. O que tem capa mas não é herói, tem folha mas não é árvore?

Resposta: Caderno.

154. Qual é o aparelho preferido do Thor?
Resposta: ProjeTHOR.

155. O que é, o que é? Tem olhos mas não vê, tem boca mas não fala e tem
perna mas não anda.
Resposta: A estátua.

156. Uma mulher pulou da janela de um prédio segurando um ferro de passar.
Como eles estão?
Resposta: A mulher está no hospital em estado grave e o ferro passa bem.

157. O que é, o que é? Tem uma casa com 12 moradores, todos eles usam meia,
mas nenhum usa sapato.
Resposta: O relógio de ponteiro.

158. A enfeitar o pinheiro é onde eu gosto de estar.
Sou muito redondinha e fácil de pendurar.
Quem sou eu?
Resposta: Bola de natal.

159. O que tem asa mas não voa, tem bico mas não pica, tem chapéu mas não
tem cabeça?
Resposta: A chaleira.

160. O que é, o que é? Tem barriga de vidro e tripas de pedra.
Resposta: Lâmpada.

161. O que é, o que é? Tem um saco mole e um pau duro.
Resposta: Coador de café de pano.

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

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

164. Qual é o ar mais resistente?
Resposta: ARmadura.

165. Por que o português botou um lápis na orelha?
Resposta: Para fazer os cálculos de cabeça.

166. O que é que quanto mais seca, mais úmida fica?
Resposta: A toalha.

167. Adivinha, quem no rabo tem uma linha?
Resposta: Agulha.

168. Por que o lápis foi malhar?
Resposta: Porque ele queria ser graFITNESS.

169. Qual é o nome da polícia que se olha no espelho?
Resposta: Polícia Civil.

170. O que é, o que é? Suas costas em meu peito, minha mão na sua testa, é em
cima do seu buraco que eu faço a minha festa.
Resposta: Violão.

171. O que a xícara disse para a colher?
Resposta: Você é pequena, mas mexe bem.

172. O que é, o que é? Sobe quando a água desce.
Resposta: Guarda-chuva.

173. O que é, o que é? Quando uma mija, todas mijam.
Resposta: Telha.

174. Por que o relógio é popular?
Resposta: Porque ele dá hora.

175. O que é, o que é? No mato está batendo e em casa está calado.
Resposta: O machado.

176. O que é que nasce grande e morre pequeno?
Resposta: O lápis.

177. Por que a loira jogou o relógio pela janela?
Resposta: Para ver as horas passarem.

178. Por que Stalin não atendeu o telefone?

Resposta: Porque achou que era Trótski.

179. O que o ponteiro grande do relógio disse para o ponteiro pequeno?
Resposta: Um minuto, por favor.

180. Amigo silencioso, alma aberta a toda a gente. O que diz nunca desmente.
Resposta: Livro.

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

182. Como é que se pesca peixe pela internet?
Resposta: Com a rede.

183. Onde a Dora aventureira joga suas roupas?
Resposta: Na lavaDORA.

184. O que para ser direito tem que ser torto?
Resposta: Anzol.

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

186. O que é que cresce e depois encolhe?
Resposta: A mola.

187. De que lado fica a asa da xícara?
Resposta: Do lado de fora.
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