Charadas de Tempo com Respostas
Charadas sobre meses, dias da semana, passado/presente/futuro, datas comemorativas, calendário
e muito mais.

1. Por que no dia dos namorados o comércio vende mais que no dia das mães?
Resposta: Porque mãe a gente tem uma só.

2. O que pode matar tudo no mundo?
Resposta: O tempo.

3. Onde o domingo vem antes do sábado?
Resposta: No dicionário.

4. São sete irmãos, cinco foram na feira. Quais ficaram?
Resposta: Sábado e Domingo.

5. O que os presidiários comemoram no ano novo?
Resposta: Rebellion.

6. Qual o mês mais novo?
Resposta: Fevereiro, pois ele só tem 28 dias.

7. A cada ano eu nasço gordinho e fico logo pendurado, a cada ano morro
fininho e logo sou descartado. Quem sou eu?
Resposta: O calendário.

8. Qual é o dente que pensa no amanhã?
Resposta: Previdente.

9. Qual o animal que sabe do passado?
Resposta: O rino-sei-ontem.

10. O que é mais veloz que um carro de Fórmula 1, mais lento que uma
tartaruga, não faz distinção entre ricos e pobres, não há dinheiro que o
compre, não pode ser pesado, mas apesar de infinito, pode ser medido?
Resposta: O tempo.

11. O que é um pontinho branco no meio da grama?
Resposta: Uma formiga no réveillon.

12. Qual é o filme preferido dos trabalhadores na quinta-feira?

Resposta: O Dia Depois de Amanhã.

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

14. O que é que sempre acaba com o dia quando chega?
Resposta: A noite.

15. Ao todo são 3 irmãos: o mais velho já se foi, o do meio está conosco e o
caçula não nasceu. Quem são eles?
Resposta: Passado, presente e futuro.

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

17. O que é que perdido uma vez nunca mais se acha?
Resposta: O tempo.

18. Sou menor que meus irmãos,
não tem comparação.
Compare o meu nome,
E verá que sou grandão.
Que mês sou eu?
Resposta: Fevereiro.

19. O que é que nunca volta, embora nunca tenha ido?
Resposta: O passado.

20. A independência do Brasil,
Vamos comemorar.
Um novo ciclo começa,
E o ano está para acabar.
Que mês sou eu?
Resposta: Setembro

21. Se chove à meia-noite, é provável que em 72 horas faça sol?
Resposta: Não, pois em 72 horas será noite novamente.

22. Quatro filhas parideiras deram, ao avô muito orgulhoso, cinco netas
trabalhadeiras e dois netos preguiçosos. Quem são?
(segunda a sexta-feira) e os netos preguiçosos são o sábado e o domingo.
Resposta: O avô é o mês, as filhas são as semanas, as cinco netas trabalhadeiras são os dias da semana

23. O dia dos namorados
Você pode comemorar.
Dentro de 6 meses,
O ano irá acabar.
Que mês sou eu?
Resposta: Junho

24. O que o cigarro falou pro homem?
Resposta: Hoje você me acende, amanhã eu te apago.

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

26. Qual o mês da maionese?
Resposta: Maio.

27. O que todos têm mas quando crescem perdem?
Resposta: A infância.

28. Os finados são lembrados,
e comemoramos a Independência.
Os negros, junto com Zumbi,
conquistaram o dia da consciência.
Que mês sou eu?
Resposta: Novembro.

29. O que é um pontinho verde no calendário?
Resposta: Green Day.

30. O que é, o que é? À direita sou um homem, facilmente acharás. Às avessas
só à noite e nem sempre encontrarás.
Resposta: Raul e luar.

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

32. O que a noite falou para o dia?
Resposta: Você bem que poderia ser mais claro.

33. Começa o outono,
adeus meu verão.
As águas deste mês,

inundam o nosso coração.
Que mês sou eu?
Resposta: Março

34. Começo com uma mentira,
Pode acreditar.
A Páscoa está logo aí,
Para muitos ovos você saborear.
Que mês sou eu?
Resposta: Abril.

35. O que é mais velho do que o tempo?
Resposta: Sou eu, a minha mãe diz sempre que eu nasci antes do tempo!

36. Num lago, há um campo de nenúfares. Todos os dias o campo duplica de
tamanho. Se são precisos 48 dias para que o campo cubra o lago todo,
quanto tempo demoraria para o campo cobrir metade do lago?
Resposta: São precisos 47 dias, visto que no 48º dia o campo duplicará de tamanho e estará coberto.

37. Como se faz para uma loira rir na segunda-feira?
Resposta: Conta a piada pra ela no sábado.

38. Qual é o cúmulo da preguiça I?
Resposta: Pergunta amanhã...

39. O que é, o que é? De dia fica no céu e à noite fica na água.
Resposta: A dentadura.

40. Que celebração está sempre ligada?
Resposta: RéveillON.

41. O que é que o primeiro já morreu, o segundo ainda vive e o terceiro nem
nasceu?
Resposta: O passado, presente e futuro.

42. Por que o pão de ontem não dá nada para ninguém?
Resposta: Porque ele é um pão duro.

43. O que é, o que é? Nunca volta, embora nunca tenha ido.
Resposta: Passado.

44. O que passa o dia correndo pela casa e a noite fica no canto?

Resposta: Vassoura.

45. Ela tinha 4 filhos. Janeiro, Fevereiro, Março. Qual é o nome do quarto filho.
Resposta: O nome da criança é "Qual".

46. O que acabou em 1896?
Resposta: 1895

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

48. Eu tenho que estar limpinha, sem chulé e nem areia.
Quando for tarde da noite, depois de comer a ceia,
Noel deixa um presente.
Quem sou eu?
Resposta: Lareira.

49. O natal chegou,
e o ano acabou.
É hora de refletir,
sobre o ano que se findou.
Que mês sou eu?
Resposta: Dezembro.

50. O que é que nunca passa, e sempre está na frente?
Resposta: O futuro.

51. O que são sete irmãs, cinco têm sobrenome e duas não?
Resposta: Segunda-feira, Terça-feira, Quarta-feira, Quinta-feira, Sexta-feira, Sábado e Domingo.

52. Normalmente sou muito frio,
Dá preguiça para acordar.
Dê-me mais 5 meses
E o natal você já verá.
Que mês sou eu?
Resposta: Julho

53. Quando eu entro você sai, quando eu saio você entra; um é bom pra
enxergar e o outro nem inventa; mas são duas almas gêmeas, um ao outro
complementa. O que são?

Resposta: O dia e a noite.

54. O que é que passa o dia no céu e a noite dentro da água?
Resposta: Dentadura.

55. Qual é o melhor dia para jogar basquete?
Resposta: Na Sexta-Feira.

56. Qual animal não gosta do amanhã?
Resposta: Rinocer-ontem.

57. O que é, o que é? São luzes mas não têm fios, são quietas e agitadas, se
dormem durante o dia, a noite passam acordadas.
Resposta: Estrelas.

58. O que é que sempre está vindo mas nunca chega?
Resposta: O amanhã.

59. Quais as capitais brasileiras mais faladas no mês de dezembro?
Resposta: Natal, Belém e Salvador.

60. Trabalha, trabalhador.
Descanse no seu dia,
Mas não se esqueça,
Que o ano nem na metade chegou.
Que mês sou eu?
Resposta: Maio

61. Tem dia das crianças
E de Nossa Senhora.
Esqueça as bruxas,
Vamos logo embora!
Que mês sou eu?
Resposta: Outubro

62. Onde a quarta-feira vem antes da terça-feira?
Resposta: No dicionário.

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

64. O que a segunda-feira falou para a sexta-feira?
Resposta: Já volto!

65. O que o tempo e a novela têm em comum?
Resposta: O tempo é o Senhor da Razão, e a novela é a Senhora do Destino.

66. Se ontem fosse amanhã, hoje seria sexta-feira. Que dia é hoje?
Resposta: Quarta-feira.

67. Qual é o cúmulo do basquete?
Resposta: Jogar na cesta e acertar no sábado.

68. Um cowboy vai ao vilarejo com sua égua na sexta-feira, fica 3 dias e vai
embora na sexta-feira. Como ele fez isso?
Resposta: O nome da égua é sexta-feira.

69. Qual é o dia mais doido do ano?
Resposta: Doidimai.

70. O que há no início do mês, no meio da semana, mas nunca no dia?
Resposta: A letra M.

71. O que é preciso para o mês de maio ficar maior?
Resposta: A letra R.

72. Qual é o dente que não pensa no futuro?
Resposta: Imprevidente.

73. O que é gordinho, barbudo, às vezes entra pela chaminé e faz a festa no fim
do ano?
Resposta: Um ladrão fora de forma.

74. Sabe como fazer um idiota esperar 24 horas?
Resposta: Amanhã eu te conto.

75. Se o dia anterior a ontem é o dia 21, que dia é o dia depois de amanhã?
Resposta: Dia 25. Anteontem foi 21, ontem foi 22, hoje é 23, amanhã será 24 e depois de amanhã será 25.

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

77. O que é que está sempre à nossa frente, mas nunca enxergamos?
Resposta: O futuro.

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

79. Por que eu não posso dizer o quinto mês do ano?
Resposta: Porque dizMaio.

80. Qual é o dia que nunca chega?
Resposta: O amanhã.

81. Qual é a diferença entre o Natal e o Ano Novo?
Resposta: 7 dias.

82. Sou rápido, sou ligeiro,
sou sempre o primeiro.
Crie seu roteiro,
para o ano inteiro.
Que mês sou eu?
Resposta: Janeiro.

83. Eu pertenço ao mês de dezembro, e não a qualquer outro mês. Eu não sou
um feriado. Quem sou eu?
Resposta: A letra "d", pois nenhum outro mês tem essa letra.

84. Qual é o mês do semáforo?
Resposta: Abril.

85. O que a mãe do Jason disse para ele na noite de quinta-feira 12?
Resposta: Vai dormir, porque amanhã você trabalha.

86. O que é, o que é? Está na sua frente mas você não vê.
Resposta: O futuro.

87. Qual é a festa que dizem que é sua mas nunca te convidam?
Resposta: Fim de ano na Globo.

88. Tenho 31 dias,
Não vá reclamar.
Em seguida chega a primavera

Para o frio espantar.
Que mês sou eu?
Resposta: Agosto

89. O que só de tê-lo você já começa a gastar, e quando acabar com o seu não
dá para recuperar?
Resposta: Tempo.

90. Qual a diferença entre clima e tempo?
Resposta: Clima é o que está rolando entre a gente, e tempo é o que a gente está perdendo.

91. Qual o contrário de diabetes?
Resposta: Noitebetes.

92. O que é, o que é? Todo mês tem, menos abril.
Resposta: A letra O.

93. Qual o cachorro que adivinha o futuro?
Resposta: É o cão-guru.
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