Charadas de Roupas e Acessórios com Respostas
Lista de charadas sobre roupas e acessórios como camisa, cinto, chapéu, calça, óculos, terno, e
muito mais. Todas as charadas têm respostas.

1. O que tem na árvore e no paletó?
Resposta: A manga.

2. Qual é o carro que só anda bem vestido?
Resposta: Blazer.

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

4. Qual é o nome da peça de roupa que os anões mais usam?
Resposta: Bermiuda.

5. Como se protege a sola dos calçados para que eles não fiquem gastos?
Resposta: Protetor solar.

6. O que o sapato falou pro outro sapato?
Resposta: Você é muito engraxadinho!

7. O Alien não consegue estender as roupas no varal. Qual o nome do filme?
Resposta: Alien vs. Pregador.

8. Qual é a roupa que sempre está aberta?
Resposta: Ex-tampada.

9. O que é, o que é? Abre as pernas para enfiar.
Resposta: O óculos.

10. Por que o menino sempre deixa o seu óculos na escada?
Resposta: Porque é óculos de-grau.

11. O que você deve fazer quando estiver triste?
Resposta: Abraçar o sapato, porque o sapato com-sola.

12. O que é um pontinho azul no céu com dois pontos brilhantes?
Resposta: Um urublue com óculos espelhado.

13. O que é, o que é? Fica cheio de boca para baixo e vazio de boca para cima.
Resposta: O chapéu.

14. O que disse uma pessoa após ter descoberto que havia comprado um óculos
sem as lentes?
Resposta: Cuidado, é armação!

15. Qual é a roupa que o homem pensa quando vê a sogra em cima do muro?
Resposta: Tomara que caia.

16. O que é, o que é? Fica cheio durante o dia e vazio durante a noite.
Resposta: Sapato.

17. Qual é a semelhança entre o boné e a peruca?
Resposta: Ambos conhecem a careca.

18. Qual o cúmulo da magreza III?
Resposta: Usar pijama de uma listra só.

19. Qual a diferença da polícia para o sutiã?
Resposta: É que a polícia prende os bandidos e o sutiã levanta os caídos.

20. O que é um pontinho azul escuro no céu?
Resposta: Uma mosca usando calça jeans.

21. O que tem pescoço mas não tem cabeça, tem braço mas não tem mão, tem
corpo mas não tem pernas?
Resposta: Camisa.

22. O que é, o que é? O duro furou o mole, o mole ficou furado e o duro ficou
pendurado.
Resposta: Brinco.

23. O que é que tem dedos, mas não tem unhas?
Resposta: A luva.

24. O que é que tem avião mas não é aeroporto, tem dinheiro mas não é
banco?
Resposta: O terno do Silvio Santos.

25. O que vem escrito na sola dos sapatos em Portugal?
Resposta: Este lado para baixo!

26. Qual é o chá que refresca a cabeça?
Resposta: CHApéu.

27. O que passa por dentro de casa mas fica do lado de fora?
Resposta: O botão da camisa.

28. Qual é o único vestido que é proibido no avião?
Resposta: Tomara que caia.

29. Por que a loira estava na lavanderia cortando a saia?
Resposta: Porque na etiqueta dizia para lavar as cores separadamente.

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

31. O que o sapato disse para o tênis quando viram um outro tipo de calçado?
Resposta: Olha como ele anda, parece que tamanco.

32. O que tem pernas mas não anda?
Resposta: O óculos.

33. Qual a semelhança entre a bota e a calça?
Resposta: A bota a gente calça e a calça a gente bota.

34. Qual é o jogador que joga calçado, mesmo quando está descalço?
Resposta: O jogador de tênis.

35. Qual é o tênis que todos os famosos usam?
Resposta: All-star.

36. Por que o homem usa terno no casamento?
Resposta: Porque o amor é terno.

37. Qual o contrário de moletom?
Resposta: Duro-Jerry.

38. Qual o repórter protege a cabeça do sol?
Resposta: Willian Boné.

39. O que enche uma casa mas não enche uma mão?
Resposta: O botão da camisa.

40. Pelé pensou que uma roupa na vitrine fosse um smoking, mas sua mulher
discordou. Qual o nome do filme?
Resposta: Pelé é terno.

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

42. Por que o elefante usa óculos verde?
Resposta: Para ver de perto.

43. Cida esqueceu um sapato de salto alto na casa da cumpade Maria. Qual o
nome do filme?
Resposta: O Salto da Cumpadi Cida.

44. O que é um pontinho azul tremendo?
Resposta: Um cara de BLUEsa de frio.

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

46. O que é um pontinho azul no gramado?
Resposta: É uma formiguinha de calça jeans.

47. Qual é a roupa preferida do macaco?
Resposta: Macacão.

48. Qual é a marca de sapato que tem canal fechado de televisão?
Resposta: Nike-lodeon.

49. Dentro de ti me estou, dentro de ti me tenho. Não saio de dentro de ti, sem
meter o que tenho?
Resposta: Calças.

50. Por que o elefante usa óculos vermelho?
Resposta: Para ver melhor.

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

52. O que é, o que é? Tem chapéu, mas não tem cabeça, tem boca mas não
fala, tem asa mas não voa.

Resposta: Bule.

53. Somos todos irmãos e moramos na mesma rua, quando um erra a sua casa,
todos os outros erram a sua. Quem somos?
Resposta: Os botões da camisa.

54. O que o cadarço falou para o tênis?
Resposta: Me amarro em você.

55. Qual a diferença entre roupa e Cálculo 1 na faculdade?
Resposta: Roupa dá pra passar.

56. Como se diz topless em japonês?
Resposta: Shen Xu Tian.

57. O que a gravata disse para o chapéu?
Resposta: Vai na cabeça que eu pego o pescoço.

58. Qual a semelhança entre uma minissaia e uma cerca de arame?
Resposta: Os dois protegem a propriedade, mas não tiram a visão.

59. Para que servem óculos verdes?
Resposta: Para verde perto.

60. Que cara se põe sobre a cabeça?
Resposta: Carapuça.

61. O que é, o que é? Tem no pomar e no seu paletó.
Resposta: Manga.

62. Qual osso já foi uma roupa?
Resposta: O esTerno.

63. O que é que passa a vida na janela e mesmo dentro de casa, está fora dela?
Resposta: O botão.

64. O que é, o que é? Tem 5 dedos, mas não tem unha.
Resposta: A luva.

65. Qual é a coisa que na mulher é vestido e no homem é saia?
Resposta: Toalha.

66. Por que o louco só usa roupa molhada?
Resposta: Porque na etiqueta vem escrito: "Lave antes de usar".

67. O que só anda com as pernas nas orelhas?
Resposta: Óculos.

68. O que é que entra na casa e já sai pela janela?
Resposta: O botão.

69. Por que a fábrica de calçados não funciona em Brasília?
Resposta: Por falta de couro parlamentar.

70. O que o 0 disse para o 8?
Resposta: Cinto maneiro.

71. O que é um tênis no canto do ringue de boxe?
Resposta: Nike Tyson.

72. Qual o cúmulo do desperdício II?
Resposta: Comprar um chapéu para quem vive perdendo a cabeça.

73. A moça colocou um par de brincos e saiu na rua. Ela encontrou uma pessoa
e contou uma história inacreditável pra ela. O que ela respondeu?
Resposta: Tá de Brinks.

74. Qual é o chá para calvície?
Resposta: Chá-peu.

75. Qual é o boné do boi?
Resposta: BOIna.

76. Qual é o mês que está pronto para nadar?
Resposta: Maiô.

77. 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.

78. Por que perto da Rússia ninguém passa frio?
Resposta: Porque é lá que os Cazaquistão.

79. O menino foi jogar tênis. Como ele voltou?
Resposta: Descalço.

80. Limpa, limpa, abre as pernas e bota o nariz dentro?
Resposta: Óculos.

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

82. Qual é a peça de roupa preferida do Thor?
Resposta: PaleTHOR.

83. É uma coisa de três bocas, tem pernas e não tem mãos. Quem não a
possuir dificilmente poderá sair.
Resposta: Calça.

84. Qual o tênis quer ser uma majestade?
Resposta: Rainha.

85. O que é mais alto que um homem e mais baixo que uma galinha?
Resposta: O chapéu.

86. Qual sapato anda de maneira desengonçada?
Resposta: Tá-manco.

87. Se o Goku fosse mulher, que roupa ele usaria?
Resposta: Uma super saia jeans.

88. O que é, o que é? Em um ponto eu começo, em um ponto hei de acabar,
mesmo que diga meu nome inteiro, só metade dirá.
Resposta: Uma meia.

89. Como é que os bonés se cumprimentam de dia na França?
Resposta: Aba-Jour.

90. Qual é o bar favorito da calça jeans?
Resposta: BARguilha.

91. O que é, o que é? Tem dois pés, mas não tem dedos.
Resposta: A meia.

92. O que o boi usa na cabeça para ficar estiloso?
Resposta: BOIna.

93. O que um boné falou pro outro boné?
Resposta: Bom, né!?

94. Qual é a tia dos acessórios?
Resposta: A Tia-ara.

95. A mulher entrou na loja e comprou um sapato. Qual o nome do filme?
Resposta: Par Perfeito.

96. O que o Goku foi fazer na Riachuelo?
Resposta: Comprar saia-jeans.
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