Charadas de Profissões com Respostas
Charadas de profissões como professores, bombeiros, dentistas, pedreiros e muito mais. São
charadas com respostas e dificuldades diversas.

1. Quem é tão forte mas tão forte, que pode parar um automóvel com apenas
uma mão?
Resposta: O guarda de trânsito, levantando a placa "pare".

2. Por que mulheres não podem ser eletricistas?
Resposta: Porque elas demoram 9 meses para dar a luz.

3. Qual a ave instrutora de turismo?
Resposta: A-guia.

4. Qual é o animal favorito dos pintores?
Resposta: Onça pintada.

5. Por que o japonês não pode ser eletricista?
Resposta: Porque tem um curto no meio das pernas.

6. Qual é o nome do confeiteiro chinês?
Resposta: Shanti Lee.

7. O que é, o que é? Faz saltos sensacionais, mas nunca esteve em uma
Olimpíada.
Resposta: O sapateiro.

8. Quem é que bate na porta sem estar chamando ninguém?
Resposta: O marceneiro.

9. O que o paraquedas disse ao paraquedista?
Resposta: Tô contigo e não abro!

10. Por que o astronauta que matou o outro no espaço não foi preso?
Resposta: Foi um crime sem gravidade.

11. Como um surfista morre de latinha?
Resposta: Ele foi no mar e latinha tubarão.

12. Por que o petróleo foi ao psicólogo?
Resposta: Porque ele estava no fundo do poço.

13. O que aconteceu com costureira que foi pro baile funk?
Resposta: Ela perdeu a linha.

14. Qual o inseto que quer ser modelo?
Resposta: A mari-posa.

15. O que o cirurgião e o matemático têm em comum?
Resposta: Ambos vivem fazendo operações.

16. Por que o bombeiro não gosta de andar?
Resposta: Porque ele so-corre.

17. O que um jogador de futebol faz quando acha que o goleiro é professor de
português?
Resposta: Gol de letra.

18. Qual a banda preferida do fotógrafo?
Resposta: Revelação.

19. Qual a diferença do frentista homem para a frentista mulher?
Resposta: No final o homem sempre dá uma balançadinha.

20. Qual é a profissão de Thor na televisão?
Resposta: ATHOR.

21. Por que a enfermeira gosta de fazer exercícios físicos?
Resposta: Porque ela só corre.

22. Qual é a pessoa que descobre as dores dos doentes?
Resposta: O caçaDOR.

23. Um açougueiro mede 1,80m, calça 40 e pesa?
Resposta: A carne.

24. Por que o Super Mario foi ao psiquiatra?
Resposta: Porque estava em uma fase muito difícil.

25. Qual é o bar favorito dos químicos?
Resposta: BÁRio.

26. Há duas casas em chamas, uma casa e outra barata. Em qual delas a polícia
apaga o incêndio primeiro?
Resposta: A polícia não apaga incêndio, mas sim os bombeiros.

27. Por que os pintores e as costureiras têm que passar pelo purgatório quando
morrem?
Resposta: Porque eles pintam e bordam.

28. Por que o canibal não come o palhaço?
Resposta: Porque ele tem um gosto engraçado.

29. Qual o animal que faz os professores de inglês subirem pelas paredes?
Resposta: A lagarteacher.

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

31. Qual é o país preferido do padeiro?
Resposta: O Ja-Pão.

32. Qual é a piada do mecânico?
Resposta: Aquela cheia de graxa.

33. Qual é o ar mais talentoso?
Resposta: ARtista.

34. O que o pintor gaúcho usa para fazer pinturas em lugares mais altos?
Resposta: O cavale-tchê.

35. Qual é o amor de um biólogo?
Resposta: A MORfologia.

36. O que dá o cruzamento de um advogado com uma bibliotecária?
Resposta: Toda a informação precisa, mas você não vai entender uma só palavra.

37. O que o sapateiro disse para o sapato velho?
Resposta: Nossa como você tá sem graxa.

38. O que é, o que é? Está no céu, está no jogo e mora no quartel.
Resposta: Soldado.

39. Qual a carta que melhora a vida do carteiro?
Resposta: A carta de recomendação.

40. O que o YouTube foi fazer no dentista?
Resposta: Abrir um canal.

41. Qual a profissão que precisa de uma mãozinha para trabalhar?
Resposta: Manicure.

42. De qual doença morreu o borracheiro?
Resposta: Pneu-monia.

43. Um veterinário coloca uma lupa na vasilha de ração do cachorro. Qual é o
nome do filme?
Resposta: Com ração vai lente.

44. O que o astronauta foi fazer no teclado?
Resposta: Andar no espaço.

45. Qual é a profissão do Thor quando ele precisa fazer um bico?
Resposta: MoTHORista ou pinTHOR.

46. Qual é a profissão de arte do Thor?
Resposta: EsculTHOR.

47. Qual é a profissão jornalística do Thor?
Resposta: EdiTHOR.

48. Por que o porco não gosta do mecânico?
Resposta: Porque ele aperta a porca.

49. O que é um terapeuta?
Resposta: São 1024 Gigapeutas!

50. O que aconteceu com as bailarinas na aula de balé?
Resposta: Elas foram baleadas.

51. O que é de graça, mas tem que se pagar?
Resposta: O trabalho do palhaço.

52. A ajudante da costureira trabalha abrindo as pernas. Qual o nome dela?

Resposta: Tesoura.

53. Quando é que um agricultor fica de cabeça para baixo?
Resposta: Quando planta bananeira.

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

55. Qual a diferença entre a vaca e o palhaço?
Resposta: A vaca gosta de palha e o palhaço de palhaçada.

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

57. Como se diz costureiro em japonês?
Resposta: Kaguya Nopano.

58. Por que Thor foi no mecânico?
Resposta: Consertar o moTHOR.

59. Qual é a piada do fotógrafo?
Resposta: Ninguém sabe, pois ela ainda não foi revelada.

60. Qual é a tecla preferida do astronauta?
Resposta: O espaço.

61. O Professor pediu para um Espírita fazer exercícios sobre fantasmas no
submundo. Qual o nome do filme?
Resposta: Atividade Paranormal.

62. Por que um caminhoneiro nunca consegue pegar uma garota no deserto?
Resposta: Porque é muita areia pro seu caminhão.

63. Que cara é confeiteiro?
Resposta: Caramelo.

64. Como se diz veterinário em japonês?
Resposta: Kuragato Nakasa.

65. Por que os dinossauros não gostam dos bombeiros?
Resposta: Porque os bombeiros usam o extintor.

66. O que a Dora Aventureira foi fazer no condomínio?
Resposta: Trabalhar de zelaDORA.

67. Qual é a diferença entre a bala de um revólver e um repórter?
Resposta: A bala faz o furo e o repórter procura o furo.

68. O que é um físico dançando folclore?
Resposta: Um fisi-culturista.

69. Por que o pedreiro gosta de assistir à corrida de Fórmula 1?
Resposta: Porque ele acha massa a corrida.

70. Por que a célula foi no psiquiatra?
Resposta: Porque ela tinha complexo de Golgi.

71. Por que Thor queria ser bombeiro?
Resposta: Para usar o extinTHOR.

72. Como se fala "cobrador de ônibus" em japonês?
Resposta: Tanaka Traka.

73. Qual a profissão que tem mais fãs?
Resposta: O dentista, pois ele deixa todos de boca aberta.

74. O que um professor de química disse aos alunos na época das eleições?
Resposta: Se você não faz parte da solução, então faz parte do precipitado.

75. Qual é o dente que é jornalista?
Resposta: Correspondente.

76. Por que a professora entrou na sala de aula usando óculos de sol?
Resposta: Porque os alunos eram brilhantes.

77. Qual é o ar que mais pesquisa?
Resposta: ARqueologo.

78. Do que morreu o paraquedista?
Resposta: De timidez, porque ele fez de tudo, mas o paraquedas não quis se abrir com ele.

79. Qual é o prato preferido dos mecânicos?
Resposta: Macarrão parafuso.

80. Como se diz pedreiro em japonês?
Resposta: Takamassa Nomuro.

81. Por que o dançarino não usa Photoshop e prefere o Corel?
Resposta: Porque ele é especialista em Coreografia.

82. O homem era hortista, mas deixou a profissão. Qual é o nome do filme?
Resposta: O ex-hortista.

83. Por que o marujo não grita mais "terra à vista"?
Resposta: Porque do jeito que a economia está, tem que ser a prazo mesmo.

84. Qual o cachorro do fazendeiro?
Resposta: É o cão-peão.

85. O que é um pontinho marrom com uma pasta em cima de uma árvore?
Resposta: Um mico-empresário.

86. Por que o agricultor é bom de matemática?
Resposta: Porque ele sempre chega na raiz.

87. Que cara é um pintor famoso?
Resposta: Caravaggio.

88. Por que o rio foi ao dentista?
Resposta: Para fazer um canal.

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

90. Qual é o bar favorito dos músicos?
Resposta: BARítono.

91. Se Thor fosse vendedor, em qual ramo ele atuaria?
Resposta: CorreTHOR de imóveis.

92. Como se fala bombeiro em japonês?
Resposta: Takágua Naxama.

93. O que é um pontinho preto no avião?
Resposta: Uma aero-mosca.

94. Qual é a profissão de entretenimento do Thor?
Resposta: LocuTHOR.

95. O que uma exportadora e a sua opinião têm em comum?
Resposta: Nenhuma das duas importa.

96. Qual é a profissão de representante diplomático da Dora?
Resposta: EmbaixaDORA.

97. Qual a diferença entre o bebê e o marceneiro?
Resposta: O bebê gosta de mamadeira e o marceneiro não gosta de má madeira.

98. O que é um astrólogo andando à cavalo?
Resposta: Um cavaleiro do Zodíaco.

99. O que é que a televisão foi fazer no dentista?
Resposta: Tratamento de canal.

100. O carro do anão estragou durante o percurso. Por que ele não foi no
mecânico?
Resposta: Porque lá é mecânico de autos.

101. Por que dois oculistas discutem tanto?
Resposta: Porque querem defender seu ponto de vista.

102. Qual é a diferença do carpinteiro pro bebê?
Resposta: O carpinteiro quer boa madeira e o bebê quer mamadeira.

103. Por que não falta energia no quartel?
Resposta: Porque todo Cabo já foi Soldado.

104. Qual o rapper que estaciona os carros?
Resposta: O Mano Brista.

105. Começou um incêndio nos pés de manga. Por que os bombeiros não o
apagaram?
Resposta: Porque o fogo destruiu as mangueiras.

106. Qual construção é mais difícil para o pedreiro?
Resposta: É-difícil.

107. Por que o jardineiro não briga com a planta?
Resposta: Porque ele sempre a rega.

108. Qual foi o primeiro emprego da Dora?
Resposta: EmbalaDORA.

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

110. Qual é o navegador açougueiro?
Resposta: O Cristóvão Com-Lombo.

111. Um policial viu um caminhoneiro andar na contramão, mas não o parou. Por
quê?
Resposta: Porque o caminhoneiro estava a pé.

112. O que uma morena faz ao lado de uma loira?
Resposta: Trabalha como intérprete.

113. O que o esqueleto foi fazer no cabeleireiro?
Resposta: Fazer as costeletas.

114. Qual é o bar favorito do meteorologista?
Resposta: BARômetro.

115. O que é um soldado fechando uma torneira?
Resposta: Fuzileiro Navalvula.

116. Uma costureira tem um pedaço de tecido com 16 metros. A cada dia ela
corta 2 metros. Em quantos dias ela cortará o último pedaço?
Resposta: O último pedaço será cortado em 7 dias.

117. O que o psicólogo disse ao Super Mario?
Resposta: Relaxa, é só uma fase.

118. O que fazem os grandes costureiros, quando não têm o que fazer?
Resposta: Inventam moda.

119. Qual é o animal que veste o mecânico?
Resposta: O macacão.

120. O motorista do Uber parou de trabalhar porque foi mal avaliado. Qual nome
do filme?
Resposta: A Culpa é das Estrelas.

121. Se um astronauta matar outro astronauta na Lua, ele pode ser preso?
Resposta: Não, porque é um crime com pouca gravidade.

122. Quantos programadores são necessários para trocar uma lâmpada?
Resposta: Nenhum, isso é problema de Hardware.

123. Qual é a música preferida dos banqueiros?
Resposta: Din din din.

124. O que é, o que é? Dá leite mas não é vaca.
Resposta: O leiteiro.

125. O caminhoneiro criou um Twitter. Qual o nome do programa?
Resposta: Siga Bem o Caminhoneiro.

126. Por que Thor gosta de mel?
Resposta: Porque ele é apiculTHOR.

127. O que o instrutor da escola de kamikazes disse para os alunos?
Resposta: Prestem atenção, pois só vou fazer só uma vez!

128. Quando você sabe que uma professora de matemática virou funkeira?
Resposta: Quando ela chama o polígono regular de oito lados de quadradinho de oito.

129. Qual o produto alimentício preferido dos escritores?
Resposta: A sopa de letrinhas.

130. O que é, o que é? Na cidade é uma profissão, na estrada é um perigo e na
mata um inseto.
Resposta: O barbeiro.

131. Com o que Thor foi trabalhar quando ficou desempregado?
Resposta: MoTHORista de aplicativo.

132. Por que o filho do eletricista quer entrar pra Polícia?
Resposta: Para fazer parte do Batalhão de Choque.

133. Qual o cachorro que é professor?
Resposta: É o cãolecionador.

134. Qual é o homem que precisa de fazer a barba várias vezes ao dia?
Resposta: O barbeiro.

135. Por que o soldado do exército se camufla de verde?
Resposta: Porque aí só dá pra ver-de perto.

136. Por que o segurança ganha todas as corridas?
Resposta: Porque segurança em primeiro lugar!

137. Por que a faxineira não luta karatê?
Resposta: Porque ela já luta capoeira.

138. Qual a semelhança entre o padre e o carpinteiro?
Resposta: Os dois pregam.

139. Qual é a semelhança do professor e o termômetro?
Resposta: Algumas vezes eles dão zero.

140. Qual é o time mais odiado pelos bombeiros?
Resposta: Botafogo.

141. Um cachorro estava procurando emprego, depois de muito tempo de
procura, ele conseguiu trabalhar como pedreiro. Qual o nome do filme?
Resposta: O cão peão.

142. O que a célula disse para o cabeleireiro?
Resposta: Mitose.

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

144. Quem não faz outra coisa senão comer?
Resposta: Cozinheiro.

145. Por que o cantor canta com a mão na orelha?
Resposta: Porque se colocar a mão na boca, a voz não sai.

146. Qual é a profissão de Thor quando ele está no campo?

Resposta: PasTHOR.
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