Charadas Difíceis
Charadas

Lista de charadas/adivinhas difíceis com respostas para você se desafiar e até mesmo mandar pelo
WhatsApp para os amigos.

O que é, o que é? Tem mais de 10 cabeças mas não sabe pensar.

2.

Qual é a cidade que tem um animal, uma cidade e uma fruta?

3.

O que é que são três, parecem dois, mas só se vê um?

4.

Qual é o ar que se usa na terra?

5.

Qual é o elemento apropriado para cumprimentar o ganhador do
Nobel de Química?

6.

Qual o nome do filho do MC Kevinho?

7.

Qual é o ramo da medicina que faz uma ligação para a irmã de sua
mãe?

8.

Qual é o cúmulo da maldade?

9.

Qual é a Biz mais econômica?

10.

O que dá um pulo e se veste de noiva?

11.

Qual é o programa que o Pikachu usa para editar suas fotos?

12.

Qual animal mais escorregadio?

13.

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

14.

O que é verde mas não é folha, é branco mas não é algodão, é
vermelho mas não é sangue, é preto mas não é carvão?

15.

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

16.

Por que Napoleão prefere a parte do chocolate no sorvete
napolitano?

17.

O que é um pontinho no mato com outros pontinhos vermelhos
dentro?

18.

Como diminuir em 50% a queda de cabelo?
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O que aconteceu quando a guerra se olhou no espelho?

20.

O que nasce uma vez, nasce duas vezes, mas na terceira não nasce
mais?

21.

O que Thor usa para fazer tradução quando está na internet?

22.

Qual é a semelhança entre os políticos e as ações?

23.

O que é um pontinho amarelo no palco?

24.

Quem é tão forte mas tão forte, que pode parar um automóvel com
apenas uma mão?

25.

Por que toda pessoa baixa tem medo do hospital?

26.

Qual número vai na academia?

27.

Qual é o salgadinho preferido do Thor?

28.

O que uma parede disse para a outra?

29.

Quem é o cara mais galinha do mundo?

30.

O que é um pontinho preto na árvore usando um chapéu, uma
máscara, uma espada e uma capa?

31.

Qual a semelhança de um carro a álcool e o goleiro do seu time?

32.

Qual a banda que estimula os jovens a seguirem carreira militar?

33.

Qual é o dente que está inclinado a fazer alguma coisa?

34.

Por que é difícil enterrar o elefante?

35.

Qual é o jogador de futebol que vive roendo um cantor?

36.

Como seria o nome chinês do preguiçoso?

37.

Qual o cúmulo da elasticidade?

© RachaCuca.com.br

Permitida a impressão e distribuição apenas para uso
não-comercial (casa, escolas, bibliotecas e igrejas)

1 5/ c/x/rb .mo c .a cu cah car
sadarahC siaM eugoJ

19.

2
Resolva Mais Charadas
rachacuca.com.br/x/charadas

MAIS
JOGOS
INTELIGENTES

Charadas Difíceis
Charadas

Por fora somos peludos,
Mas por dentro tão macios.
Há quem nos coma à dentada
Descascados e muito frios.

39.

Qual é o prato preferido do Thor?

40.

Gretchen foi aprender a lutar com o Anderson Silva. Qual o nome do
filme?

41.

Qual a diferença entre Hardware e Software?

42.

O que a formiga tem maior do que o boi?

43.

O que a gente sempre faz em números romanos?

44.

Como se protege a sola dos calçados para que eles não fiquem
gastos?

45.

O que é, o que é? Todos têm 2, você tem 1 e eu não tenho nenhum.

46.

Se você jogar o Serra e a Dilma de cima de um penhasco, quem
chegará primeiro ao chão?

47.

O que pode matar tudo no mundo?

48.

Qual o órgão do homem que, devidamente estimulado, é capaz de
aumentar mais de sete vezes de tamanho?

49.

Branco por dentro, branco por fora e tem uma lagoinha d’água?

50.

O que é que a vaca tem quatro e a mulher só tem duas?

51.

O que 18 loiras foram fazer em frente a uma boate?

52.

Qual é o ar mais pesado?

53.

Qual é o nome do jogo que Getúlio Vargas gostava, mas passou a
odiar?

54.

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

55.

Qual é o grão que é crente?
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Qual o cúmulo da pontaria?

57.

O que você dá, mas se soubesse não daria?

58.

O Hulk sentou numa fogueira. Qual o nome do filme?

59.

Qual o cúmulo da incompetência I?

60.

Qual santo que comete pecados?

61.

Você sabe como o português apanha frutas?

62.

Por que a Dora Aventureira fez a carteira de trabalho?

63.

Um caminhão passou e uma penca de banana caiu, 2 viram, 5
pegaram e 32 comeram. O que são eles?

64.

Como fazer uma visita inesperada ir embora?

65.

Qual a diferença da sua sogra para um elefante?

66.

Por que o Superman não congela?

67.

Se Thor tivesse participado no descobrimento do Brasil, o que
teríamos?

68.

Qual é o amor de quem está mal de saúde?

69.

Qual hino todo presidiário quer cantar?

70.

O que o Ajinomoto disse para a Ajinomota?

71.

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

72.

O que um elevador disse para o outro?

73.

Qual é o goleiro que chega assustando?

74.

Como se diz Testemunha de Jeová em chinês?

75.

O que é um pontinho preto no fundo da geladeira?
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Qual é o cúmulo do absurdo?

77.

Por que as loiras tomam Yakult com o chinelo na mão?

78.

Qual é a roupa que sempre está aberta?

79.

O que o aposentado tem entre as pernas?

80.

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

81.

Como ficou o cachorro do Mickey quando ele caiu no buraco?

82.

Qual o principal motivo dos erros?

83.

O Chico Bento foi a feira e roubou várias goiabas. Qual é o nome do
filme?

84.

Qual é o ar que é um ornamento?

85.

Como se faz para afogar uma loira?

86.

Qual é a comida de um canibal vegetariano?

87.

O que é, o que é? É difícil de achar e fácil de perder.

88.

Qual é a diferença entre a fita adesiva e o avião?

89.

Em uma sorveteria, um sorvete estava brigando com outro. Qual o
nome do filme?

90.

Por que sociedades entre portugueses sempre dão certo?

91.

Que música Raul Seixas cantava quando pediam para ele programar
em Java?

92.

Qual é o esporte mais salgado?

93.

Qual a diferença entre uma pulga e um advogado?

94.

O que o Faustão foi fazer no parquinho?

95.

Como se chama o filho do japonês com diarréia com uma indiana
com os intestinos soltos?
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96.

O que é que quem não tem não quer ter, e quem tem não quer
perder?

97.

O que você deve fazer quando estiver triste?

98.

Quem é que bate na porta sem estar chamando ninguém?

99.

O que é um pontinho azul no céu com dois pontos brilhantes?
Uma garrafa com sua rolha custa R$ 1,10. Sabendo que a garrafa
custa R$ 1,00 a mais que a rolha, qual é o preço da rolha?

101.

O que é que quanto mais cresce, mais fica perto do chão?

102.

O que o mineiro procura quando fica perdido na floresta?

103.

O que é um pontinho amarelo no meio do ringue?

104.

O que é um pontinho branco no canto da sala de aula?

105.

Qual o barulho que o átomo faz ao arrotar?

106.

O que a manteiga disse para o café?

107.

O que o coelho disse quando se assustou?

108.

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

109.

Qual a fruta que tem título de nobreza?

110.

Qual o aumentativo de Humberto?

111.

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?

112.

O que é um pontinho marrom na pré-história?

113.

Por que as loiras quando viajam de avião não se sentam perto da
janela?
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O que disse uma pessoa após ter descoberto que havia comprado um
óculos sem as lentes?

115.

Qual o gás mais malvado que existe?

116.

O que é um pontinho branco no meio da grama?

117.

Por que a SONY virou pagodeira?

118.

O que é um fuio?

119.

Como se chama o pão francês na França?

120.

Quais são os três números, nenhum dos quais é zero, que dão o
mesmo resultado, quer sejam somados ou multiplicados?

121.

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

122.

O que é achar uma moeda sempre no mesmo lugar?

123.

Como se chama aquele vampiro que ajuda a melhorar a ventilação
dos computadores?

124.

Qual é o lugar mais certo do Brasil?

125.

O que o Mickey foi fazer no espaço?

126.

Qual animal mais gosta de cantar em grupo?

127.

O que é um pontinho vermelho na cabeça de uma pessoa?

128.

Um homem se casa com a mulher da sua vida, a sogra se muda para
uma tribo africana e deixa toda a herança para ele. Qual é o nome do
filme?

129.

O que cortamos na cozinha e choramos?

130.

Qual o pronome adequado ao representante da justiça brasileira?

© RachaCuca.com.br

Permitida a impressão e distribuição apenas para uso
não-comercial (casa, escolas, bibliotecas e igrejas)

7
Resolva Mais Charadas
rachacuca.com.br/x/charadas

MAIS
JOGOS
INTELIGENTES

1 5/ c/x/rb .mo c .a cu cah car
sadarahC siaM eugoJ

114.

Charadas Difíceis
Charadas

Verde foi o meu nascimento,
coroaram-me em pequenina,
do coração me tiraram
mil pedras finas que eu tinha.
Quem sou eu?

132.

Meu nome é João Vitor. Qual nome do filme?

133.

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

134.

Qual é o cúmulo do ciúme?

135.

Qual é a diferença entre o rádio e o penico?

136.

Qual o próximo número na sequência: 2, 10, 12, 16, 17, 18, 19, ...?

137.

O que são 3 pontinhos verdes no canto da sala?

138.

Qual o molho de tomate preferido dos gatos?

139.

O que é, o que é? Subindo o sol, vai se encurtando. Descendo o sol, vai
se alongando.

140.

Qual é a cor mais barulhenta?

141.

Se eu entrei 4 vezes em um lugar, quantas vezes tive que sair?

142.

Qual órgão do corpo que passa dias sem falar com ninguém?

143.

O que é um pontinho verde em uma mancha branca no fogão?

144.

O que é um pontinho azul escuro no céu?

145.

33 casais vão ao cinema tomando coca-cola. Qual o nome do filme?

146.

Qual o cúmulo do arrepio I?

147.

Muitas damas num castelo, todas vestem de amarelo. O que são?

148.

O que é um pontinho marrom no tapete?

149.

Qual é o principal hidrocarboneto do gás de cozinha?
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Qual o cúmulo da magreza II?

151.

O que é, o que é? Quem faz, não usa. Quem usa, não vê. Quem vê, não
quer usar.

152.

O que o alienígena foi fazer em São Paulo?

153.

Como você sabe que uma loira mexeu em seu computador?

154.

Qual ave tem um cromossomo extra?

155.

Por que a loira tomou o remédio antes da hora certa?

156.

Quando é que uma mulher casada, deixa de ser mulher?

157.

Por que os sapos só andam pulando?

158.

O que não se come mas dá água na boca?

159.

O que os advogados usam como controle de natalidade?

160.

Qual o ator que livra as pessoas das dores?

161.

Qual a diferença do frentista homem para a frentista mulher?

162.

Por que o Albert Einstein fica mais forte quando viaja?

163.

O que passa pela cabeça de um inseto quando ele bate no pára-brisa
de um carro?

164.

Qual o nome da fruta que tem sete letras, mas tirando cinco fica
onze?

165.

O que é pior do que encontrar um bebê em uma lata de lixo?

166.

Verde foi o meu nascimento e de luto me vesti,
para dar a luz ao mundo, mil tormentos padeci.
Quem sou eu?

167.

O que o químico disse quando viu uma pessoa se afogando?

168.

Quem é mais forte, a tartaruga ou o elefante?
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Como os caminhões comemoram o aniversário?

170.

O que acontece quando o elétron fica excitado?

171.

Por que o elefante é cinza, grande e enrugado?

172.

Qual o país que sai pegando tudo?

173.

Qual é o chá que fazia as pessoas darem risada?

174.

O que é, o que é? Quanto mais a gente ouve, mais ela se acaba.

175.

O que é, o que é? O duro furou o mole, o mole ficou furado e o duro
ficou pendurado.

176.

Qual time namora com o sapo?

177.

O que é, o que é? Você sabe de onde eu venho, sabe pra onde eu vou,
sabe meu nome, mas não sabe a minha cor.

178.

O que o papel higiênico disse para o hambúrguer?

179.

O que Deus faz, o homem desfaz e diz que está fazendo?

180.

Qual o elemento químico que está sempre na sombra?

181.

O que você vê quando olha no fundo dos olhos de uma loira?

182.

Qual besouro usa bengala, tem diabetes e toma remédio controlado
para a pressão?

183.

Ave sou e não voo, tenho lã e não sou carneiro. Nestas duas palavras
disse o meu nome inteiro. Quem sou eu?

184.

O que um três está fazendo na cozinha?

185.

O que é varinha de condão e ao tocar numa caixinha faz luz na
escuridão?

186.

O que são mil epilépticos numa boate?

187.

Por que a Dilma não sobe em árvore?

188.

Por que o átomo comprou uma câmera?
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Por que são necessários milhões de espermatozoides para fertilizar
um único óvulo?

190.

Por que o Goku e o Vegeta ganharam o concurso de dança?

191.

Qual o brinquedo preferido do McDonald's?

192.

Um açougueiro mede 1,80m, calça 40 e pesa?

193.

Como Sérgio Reis testa a rede de internet?

194.

O que não sai na chuva mas está sempre molhada?

195.

O que é que tem avião mas não é aeroporto, tem dinheiro mas não é
banco?

196.

O que é que morre de pé?

197.

Encontraram um político honesto. Qual o nome do filme?

198.

Em quanto tempo se prepara um Miojo?

199.

Quatro filhas parideiras deram, ao avô muito orgulhoso, cinco netas
trabalhadeiras e dois netos preguiçosos. Quem são?

200.

Pedrinho disse para sua mãe que estava sendo chamado de
mentiroso na escola. O que sua mãe respondeu?

201.

Qual é o bar favorito dos químicos?

202.

Justin Bieber casado com a Ana Carolina e a Maria Gadú. Qual é o
nome do filme?

203.

O que acontece quando chove na Inglaterra?

204.

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

205.

Um cachorro passou em um cinema e viu pedras, areia e tijolos. Qual
é o nome do filme?

206.

O que acontece quando uma cobra deve para outra cobra?

207.

Qual a fruta quer ser um instrumento musical?
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O que é, o que é? Enche uma casa completa, mas não enche uma
mão. Amarrado pelas costas, entra e sai sem ter portão.

209.

Por que a campainha é coloidal?

210.

O que são cinco pontinhos pretos no palco, dançando e cantando?

211.

Qual é a comida mais brava do mundo?

212.

Homens cafajestes buscando a mulher ideal para casar. Qual o nome
do filme?

213.

Por que a loira jogou o relógio em cima do poste?

214.

Qual é o bar favorito dos avarentos?

215.

O que é um pontinho rosa na estrada?

216.

Qual a diferença entre a mulher e o leão?

217.

O que é que começa na mata, vai à ponta da nuvem e termina no
jardim?

218.

Como se faz água destilada no laboratório?

219.

Dois monges estavam meditando, mas meditaram tanto que ficaram
tão zen que atravessaram um coador de café. Qual é o nome do
filme?

220.

Que horas são quando você se acha bonito?

221.

Qual a diferença entre uma loira e o computador?

222.

Qual é o cúmulo da coincidência?

223.

Qual é o meio de transporte mais produzido e utilizado no Egito?

224.

Qual a semelhança da mulher e do bêbado?

225.

O que é um pontinho branco no campo de futebol?

226.

O que passa por dentro de casa mas fica do lado de fora?
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Por que existem camas elásticas no Pólo Norte?

228.

Qual é a diferença entre a panela e o penico?

229.

Qual o doce favorito do Thor?

230.

Em um belo dia, formigas decidiram dançar dentro de uma caneta.
Qual é o nome do filme?

231.

O que é que tem quatro patas mas não anda?

232.

Um homem estava indo para a Bahia com suas sete irmãs. Cada
irmã carregava sete caixas, cada caixa tinha sete gatos, cada gato
estava com sete filhotes. Quantos estavam indo para a Bahia?

233.

O que é que ele morre queimado e ela morre cantando?

234.

O que ao colocar na boca e fazer movimentos uniformes, no final se
cospe uma coisa branca?

235.

Qual a semelhança entre o Goku e um gripado?

236.

Quais são os dentes que aparecem por último?

237.

O que é Texaco?

238.

O que é um pontinho preto no canto da sala?

239.

Qual é o criminoso que não gosta de violência?

240.

Como se diz hemorróidas em chinês?

241.

Por que o canibal não come o palhaço?

242.

Qual a bala preferida do vampiro?

243.

Por que o elefante não pega fogo?

244.

Qual a semelhança entre a ventania e a mulher feia?

245.

Qual o animal que faz os professores de inglês subirem pelas
paredes?
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Como se chama o perfume do japonês que nunca toma banho?

247.

Qual o santo protetor dos banheiros?

248.

Por que a loira colocou a TV no congelador?

249.

Onde a mulher tem o cabelo mais crespo?

250.

O que é um morcego?

251.

O que se planta com as mãos e colhe-se com os olhos?

252.

Qual é o cúmulo da eletricidade?

253.

Em uma igreja haviam 5 velas. Entraram 3 ladrões e cada um levou
uma. Quantas velas ficaram?

254.

Por que a loira não sabe escrever o número 11?

255.

Qual a mistura de um porco espinho e uma cobra?

256.

Por que se você encostar o ouvido no túmulo do Beethoven você
escuta a música dele ao contrário?

257.

Como se chama o estado em que a água se evapora rápido?

258.

O que é, o que é? Só tem alegria quando apanha.

259.

Um homem queria entrar no cinema com um litro de álcool, mas o
segurança viu e não deixou. O homem foi até a outra rua e pôs o litro
de álcool na parte de trás da blusa e entrou com o litro sem que
ninguém tivesse visto. Qual é o nome do filme?

260.

Qual a rua onde os dias não passam?

261.

Quantos moleques cabem em uma circunferência?

262.

Qual o ator que leva a religião muito a sério?

263.

O que todos têm mas quando crescem perdem?

264.

O que o Exaltasamba foi fazer na biblioteca?
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Quantos graus tem uma onça morta?

266.

Qual é a tinta ideal para uma casa nova?

267.

Qual é a piada do mecânico?

268.

O que é um pontinho verde no meio de vários pontinhos amarelos?

269.

O que uma garrafa de vinho e uma loira tem em comum?

270.

Eu bato como relógio, relógio como esse não há igual. Tenho raízes e
não sou vegetal. Quem sou eu?

271.

Justin Bieber decidiu saltar de paraquedas. Qual o nome da música?

272.

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

273.

O que é um pontinho branco no meio do mato?

274.

O que diz um ouriço quando se encontra com um cacto?

275.

O que o menino sem mãos recebeu no Natal?

276.

Nasci branco, sou preto de natureza, vida para mim é morte e morte
para mim é vida. Quem sou eu?

277.

O que um fio elétrico disse para outro?

278.

Qual é o amor de um biólogo?

279.

Qual é a loja oficial do Fluminense?

280.

O que é, o que é? Quatro em cima de quatro, esperando quatro, quatro
não veio, quatro foi embora, e quatro ficou.

281.

O que é o morcego?

282.

Qual é o cúmulo da beleza?

283.

Quais são as 4 estações do ano no Nordeste?

284.

O que é um pontinho preto branco, preto branco, preto branco,
vermelho, vermelho, vermelho?
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Charadas Difíceis
Charadas

O que a noite falou para o dia?

286.

O que o sapato disse para o tênis quando viram um outro tipo de
calçado?

287.

O que tem pernas mas não anda?

288.

O que é que o Arnold Schwarzenegger é grande, o Michael J. Fox é
pequeno, o Clodovil tinha mas fingia que não, a Madonna não tem, o
Papa tem mas não usa, o do Jânio ficava pendurado e o do Ademar
era mole?

289.

Qual é o melhor remédio pra tosse?

290.

O que é um pontinho azul no aquário?

291.

O que um prédio falou para a prédia?

292.

O que o menino fez para não ir ao oculista?

293.

Qual a diferença entre Michael Jackson e um saco de
supermercado?

294.

O que são vários pontinhos amarelos na praia?

295.

O que o boi faz quando o sol está batendo nele?

296.

Por que a abelha foi eletrocutada?

297.

Qual a cantora que está vindo?

298.

Qual é a disciplina preferida da vaca?

299.

Qual o cúmulo da velocidade I?

300.

O que uma loira faz quando encontra 1 dólar?

301.

O que é, o que é? Lindo sobrado com altas janelas, se abre e se fecha
sem ninguém tocar nelas.

302.

Qual é o nome da irmã do Garfield?

303.

Qual o animal atravessa o rio com um boi na boca?
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Charadas Difíceis
Charadas

Qual é o animal mais justo do mundo?

305.

Qual o cantor mais solitário?

306.

Por que o português põe um balde de gelo na televisão?

307.

Como se chama o jornal do oculista?

308.

Eu tinha 3 cães e 2 morreram. Quantos ficaram?

309.

Por que o português usa um guarda-chuva com pára-raio numa
tempestade?

310.

Qual aplicativo os policiais de elite usam para se comunicar nos
EUA?

311.

Como os portugueses fazem os abortos?

312.

Qual a diferença do pingulim para o chocolate?

313.

O que um átomo de cromo disse para outro?

314.

Qual rei também é um servo?

315.

O que é mais velho do que o tempo?

316.

Como as enzimas se reproduzem?

317.

O que é amarelo, amarelo, laranja, laranja, vermelho, vermelho?

318.

Como a política científica define "radical livre" num exame de
química?

319.

O que está na boca das pessoas todos os dias, vem da terra e é de
comer?

320.

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?

321.

Qual o filme que anda?
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Por que a loira deixa, quando vai dormir, um copo com água de um
lado e um copo sem água do outro?

323.

Por que se você cantar o hino de trás pra frente ele não fica mais
hino?

324.

O que o boi está comemorando com a vaca?

325.

Por que o anãozinho atravessa a rua correndo?

326.

Por que o estádio do Grêmio tem muitas abelhas?

327.

Na casa do vizinho tem uma cadela chamada Parma. Como é que eu
a transformo em leite?

328.

Qual o eletrodoméstico do vulcão?

329.

Como os sapos modernos se comunicam?

330.

Como se fala tempo abafado em chinês?

331.

O que é um pontinho preto correndo no mato?

332.

O que são as diabetes?

333.

Qual é o amor que vive na água?

334.

O que aconteceu com as bailarinas na aula de balé?

335.

O que é de graça, mas tem que se pagar?

336.

Quem é a mãe mais brava do mundo?

337.

Qual é o amor que não tem forma?

338.

Uma mulher chega ao médico e diz que ela não come e não dorme
faz 4 dias. Qual o diagnóstico do doutor?

339.

Qual é o amor mais correto?

340.

O que o pato faz no quarto escuro com uma pata?

341.

Qual é o cúmulo da preguiça III?
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Charadas Difíceis
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O que uma nuvem disse pra outra?

343.

O que um poste disse para o outro?

344.

Qual o aplicativo preferido do Thor?

345.

Qual a parte mais artística do corpo humano?

346.

Como os canibais chamam os atletas?

347.

O que é um pontinho preto no meio do milharal?

348.

Qual o meio de transporte que tem 6 motoristas, 1 passageiro, e só
faz a viagem de ida?

349.

De onde nascem os Power Rangers?

350.

Qual o cúmulo da nojeira?

351.

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.

352.

O que o 4 disse pro 40?

353.

Qual o repórter protege a cabeça do sol?

354.

Quando é que um agricultor fica de cabeça para baixo?

355.

O que é que pode ser de ferro, de gelo, de chocolate e de água ao
mesmo tempo?

356.

Qual o cúmulo da traição?

357.

O que dá a mistura de uma tartaruga com um pinguim?

358.

Qual o personagem de Dragon Ball que adora ditados?

359.

O que é que tem dezenas de cabeças, mas não pensa?

360.

O que a foca filho falou a foca mãe?

361.

Qual linguagem de programação o Han Solo detesta?
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Charadas Difíceis
Charadas

Por que os químicos são os profissionais mais higiênicos?

363.

Qual é o fenômeno que acontece no mar que o Thor tem medo?

364.

O que a coruja tem, que os outros bichos não tem?

365.

Qual é o cantor que não é meu?

366.

O que enche uma casa mas não enche uma mão?

367.

O que é H2O(CO)2?

368.

O que o cachorro faz de 3 patas, a mulher faz sentada e o homem faz
em pé?

369.

O que é, o que é? Vê no escuro e não é gato, leva a vida a voar, tem
lanterna, não é guarda e todos querem pegar.

370.

Um homem comprou uma mula enorme, muito grande mesmo.
Depois de um tempo, esse homem descobriu que a mula emitia sons
parecidos com os de leão. Qual é o nome do filme?

371.

Por que o Chile é um saco?

372.

Qual a semelhança entre 99 reais e um Japonês?

373.

O que de longe parece um tubarão, de perto parece um tubarão, mas
não é um tubarão?

374.

Por que o tamanduá dorme enrolado sobre o próprio corpo?

375.

Por que não seria interessante um filme só sobre números?

376.

O que é um pontinho branco correndo no mato?

377.

É nome de mulher e nome de homem. Ia mas acabou não indo.
Quem é?

378.

Como se diz costureiro em japonês?

379.

Adriano, Vágner Love e Bruno em um carro. Quem dirige?

380.

O que a mulher casada foi fazer no bordel?
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Charadas Difíceis
Charadas

Qual zagueiro alemão gosta de curtir a noite?

382.

O que o Thor ensina?

383.

O que fica entre as pernas, começa com B, tem C no meio e termina
com A?

384.

Por que a família do músico sente falta dele?

385.

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

386.

O que quando está trabalhando tem o chapéu na cabeça, mas quando
está descansando tem o chapéu no pé?

387.

Como são chamados dois elefantes montando em uma bicicleta?

388.

Qual é a diferença entre a toalha e o papel higiênico?

389.

O boi saiu para beber. Onde ele foi?

390.

O que é vermelho e faz mal para os dentes?

391.

Qual o contrário de rinoceronte?

392.

O que é que tem 4 pés e 4 asas?

393.

Qual a semelhança entre ciúmes e Trident?

394.

Inri Cristo vai para os Estados Unidos. Qual o nome do filme?

395.

Qual é o cúmulo da rapidez II?

396.

O que é impossível levantar do chão?

397.

O que é um pontinho preto no congelador?

398.

O que o Batman faz com o celular?

399.

O que é por dentro branco e por fora amarelo?

400.

Qual galinha é mais esperta, a branca ou a preta?
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O que aconteceu quando o Super-Homem morreu?

402.

Qual é o cantor que é azul?

403.

Qual a diferença entre o cavalo e o palhaço?

404.

Qual dupla sertaneja feminina, que uma irmã trabalha preparando o
terreno, enquanto a outra só quer saber de pescar?

405.

Quem inventou a fila?

406.

Quantos portugueses são necessários para colocar uma lâmpada?

407.

O que fizeram no tatu?

408.

O que desce sorrindo e sobe chorando?

409.

Uma dama delicada, delicada no comer, que mastiga e deita fora,
engolir não pode ser.

410.

O que é um ponto na quadra de vôlei?

411.

Por que Thor é um acadêmico?

412.

Qual santo gosta de pipoca?

413.

O que detestamos na praia e adoramos na panela?

414.

Sou um fruto de Outono
Quando chego a amadurecer
Dou um trabalhão ao dono
Se ele quiser me comer.
Quem sou eu?

415.

Por que a Igreja Católica vai finalmente deixar os padres casarem?

416.

Que celebração está sempre ligada?

417.

Qual é o repórter dos cachorros?

418.

O que é, o que é? Incha, incha, até pingar, depois de pingar murcha.

419.

Qual é a especialidade do médico italiano que se acha um deus?
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Charadas Difíceis
Charadas

Como se diz veterinário em japonês?

421.

O que é que o primeiro já morreu, o segundo ainda vive e o terceiro
nem nasceu?

422.

Quando o frio aperta, vão para terras distantes,
Regressam na primavera, quando os dias ficam quentes.
Quem são elas?

423.

O que significa voltar para casa à noite e encontrar uma mulher que
lhe dá amor, afeto e ternura?

424.

Como seria o mundo se não existisse o Google?

425.

Você sabe por que os portugueses estão arrancando as árvores?

426.

O que tem barriga de pau, espinhaço de ferro e se puxa dá um berro?

427.

O que é um pontinho preto no livro?

428.

Como você sabe que um fax foi mandado por uma loira?

429.

O que é, o que é? Tem pé, mas não tem cabeça.

430.

Por que a loira queimou a televisão?

431.

O filho e o pai se despediram rapidamente. Qual o nome do filme?

432.

O que é um pontinho azul tremendo?

433.

O que é um físico dançando folclore?

434.

Por que os portugueses plantam alhos na beira da estrada?

435.

Por que o pão de ontem não dá nada para ninguém?

436.

O que é um pontinho brilhante em uma vaca?

437.

Qual é a maior palavra do dicionário?

438.

O que pode ser pior do que cair um raio na nossa cabeça?

439.

Qual tipo de queijo é um gigante móvel duplo na cozinha?
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O que é que é um palmo de nervo duro, nem é carne e nem é osso,
quando está bem vermelhinho desce água pelo pescoço?

441.

O que são oito pontinhos vermelhos piscando alternadamente?

442.

O que é um pontinho vermelho, um azul, um verde, um amarelo e
um rosa na grama?

443.

Você tem 5 chocolates, mas um amigo lhe toma 1. Com quantos você
fica?

444.

O que você faz quando uma loira te joga uma granada?

445.

O que é uma casinha sem tranca e sem janela?

446.

O que todo hipocondríaco gostaria de ter escrito no testamento?

447.

O que Michael Phelps disse para Sócrates?

448.

Verde que verde nasceu,
deita sangue sem dor,
faz três mudanças no ano,
sem nenhuma ser de amor.

449.

Um homem iria comprar uma bola. Havia uma azul e uma vermelha.
Ele comprou a vermelha. Qual o nome do filme?

450.

A qual profissional se deve pedir ajuda para resolver um problema?

451.

O certo é robar ou roubar?

452.

Como o Batman joga futebol?

453.

A família da fazenda estava sem leite para beber com café pela
manhã e o pai mandou seus três filhos tirarem o leite das vacas.
Qual o nome do filme?

454.

O que tem a boca na barriga e os dentes na cabeça?

455.

Qual é o dente que lidera todo um grupo?

456.

Qual é a coisa, qual é ela?
Alto como pinho, verde como linho
Amargo como fel, doce como mel.
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Charadas Difíceis
Charadas

O que é que quando uma parte, a outra parte logo em seguida?

458.

Que tipo de pessoa é uma criação de bois e vacas?

459.

O que o sapo falou com o Bob Marley?

460.

O que é que geralmente tem um tom avermelhado, os homens
gostam de socar com força, mas não grita de dor?

461.

Qual a semelhança entre o namoro à distância e a orelha de um boi?

462.

Qual é o cantor sertanejo mais carente?

463.

Nunca para frente, sempre para trás, para crianças sou muito
devagar, para adultos fui rápido demais. Quem sou eu?

464.

Qual é o ar que é velho?

465.

Sobe e desce montanhas, mas está sempre imóvel. O que é?

466.

Sem dedos eu aponto, sem braços eu golpeio, sem pés eu corro.
Quem sou eu?

467.

O que cava sem ter mãos, caminha sem ter pé e ronca sem ter boca?

468.

Por que as loiras não comem bananas?

469.

Qual o nome do homem que não se sente só?

470.

O que é, o que é? Cru não existe e assado não se come.

471.

O que disse a abelha em crise existencial?

472.

Qual é o amor mais pesado?

473.

O Goku me deu um abacate. O que tinha dentro?

474.

Por que a professora entrou na sala de aula usando óculos de sol?

475.

Qual o inseto que quer ser espião?

476.

Quando o varal fica nu?
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457.

Charadas Difíceis
Charadas

Em qual parte do corpo o Max mora?

478.

Qual é o ar que mais pesquisa?

479.

Qual é o cúmulo da falta do que fazer?

480.

Do que morreu o paraquedista?

481.

Quem é mais velho, a Lua ou o Sol?

482.

Qual é o cúmulo da gentileza?

483.

O que deixa nossa dor bem fresquinha?

484.

Um pedido de cinco dúzias de ovos sofreu um acidente. Três de cada
dez ovos foram quebrados. Quantos ovos restaram?

485.

Todas as damas me querem, à cabeça me dão valor, eu mordo e não
tenho dentes, ferro sem ser pescador. Quem sou eu?

486.

O que está fazendo o português quando deixa a televisão ligada por
um dia?

487.

Encarnado por fora, branco por dentro e verde no pé. Quem sou eu?

488.

Foram pescar 2 pais e 2 filhos, cada um pegou 1 peixe, e no total deu
3 peixes. Como isso é possível?

489.

Qual é a próxima letra da sequência L, M, O, R, V, _? São necessários
raciocínio e lógica para descobrir.

490.

Qual é o alimento que não engorda?

491.

Qual é a diferença entre o Neymar e uma máquina de fazer garapa?

492.

O que é um pontinho roxo no fundo da piscina?

493.

O que o Mickey disse quando esbarrou na panela quente?

494.

Qual o utensílio mais caro da cozinha?

495.

Quais são as partículas que não gostam de estudar?

496.

Qual é a semelhança entre um bêbado e o neném?
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477.

Charadas Difíceis
Charadas

Redondinho, redondinho, como a pedra de um moinho. O que é?

498.

Como pode o número quatro ser metade de cinco?

499.

O que a barata disse pro chinelo?

500.

Qual é o amor que é uma variedade de cereja?

501.

Membros do exército foram para uma festa Junina. Em qual cidade
eles estão?

502.

Qual o cúmulo da esperança?

503.

O que nasce preto, cresce branco e no final vira cinza?

504.

Por que o marujo não grita mais "terra à vista"?

505.

Por que a loira toma pílula anticoncepcional?

506.

Qual o pote que toca música?

507.

João é casado com Maria, eles têm quatro filhas e cada filha tem dois
irmãos. O casal tem ainda três netos, filhos de uma das filhas que é
casada com Pedro. Nesse caso, o número de pessoas dessa família é.

508.

Por que a loira morreu tomando leite?

509.

O que dá a mistura de uma girafa com um pitbull?

510.

Qual é o brinquedo que o Thor mais gosta?

511.

Por que o Brasil não vai pra frente?

512.

Qual a diferença entre roupa e Cálculo 1 na faculdade?

513.

Como se chama o animal que faz cocô e põe a culpa nos outros?

514.

O que é, o que é? Cintura longa, perna alongada, toca corneta e leva
bofetada.

515.

Qual é a cidade mais limpa?

516.

Qual é o dente que é mais sem vergonha?
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O que os números 2,10,12,16,18 e 19, têm em comum?

518.

O que é um pontinho marrom com uma pasta em cima de uma
árvore?

519.

Do que é que o boi não gosta?

520.

O que fica no meio do mato com o guarda-chuva aberto?

521.

Vila Belmiro lotada. Qual o nome do filme?

522.

Qual é a cidade que quando chove molha os bêbados?

523.

Qual é o líder iraniano que está prestes a ficar atolado?

524.

Qual o aumentativo de Hungria?

525.

Por que a gata não quer beber Red Bull?

526.

Qual é a hora preferida do afogado?

527.

Por que a vaca corre atrás do avião?

528.

Por que não se deve partir o coração de uma régua?

529.

O que é um pontinho azul no meio de campo?

530.

Você conhece o site do cavalinho?

531.

Por que um menino que bebeu leite com veneno não morreu?

532.

Qual a diferença entre o Robocop e o Frankenstein?

533.

Por que o boi muge quando vê uma vaca passar?

534.

O que um zumbi foi fazer na academia?

535.

O que um funkeiro cego disse pro outro?

536.

O que cresce quando ela pega com as mãos, passa por entre os seios
e depois se enfia num buraco?

537.

Quem é que trabalha 24 horas por dia mas falta à noite?

© RachaCuca.com.br

Permitida a impressão e distribuição apenas para uso
não-comercial (casa, escolas, bibliotecas e igrejas)

1 5/ c/x/rb .mo c .a cu cah car
sadarahC siaM eugoJ

517.

28
Resolva Mais Charadas
rachacuca.com.br/x/charadas

MAIS
JOGOS
INTELIGENTES

Charadas Difíceis
Charadas

O que o "c" disse para o "ç"?

539.

O que é que só tem seis letras mas leva 36 assentos?

540.

O que o pobre tem, o rico necessita, e os mortos comem?

541.

Qual a música preferida do Sérgio Reis?

542.

Qual cantor anda de carro da Ford e bebe café sem açúcar?

543.

Qual a semelhança de uma sogra e uma onça pintada?

544.

Qual a diferença entre um sapo e um príncipe?

545.

Quantas pessoas são necessárias para destruir o Brasil?

546.

Por que os pássaros voam de um país pro outro?

547.

Qual a vegetal que acaba primeiro?

548.

Por que a minhoca não quis beijar o minhoco?

549.

Por que o índio serve como curativo?

550.

Qual o nome do marido ideal pra Bruna Surfistinha?

551.

Qual o transporte preferido do gaúcho?

552.

O que tem duas rodas e dá leite?

553.

Ana acaba de arrumar um novo namorado. Qual o nome da
apresentadora?

554.

O que põe fim em tudo mas fim não tem?

555.

Um homem baixinho tinha o lábio muito grande, e quando ele
caminhava seu lábio balançava. Qual o nome do filme?

556.

Cru não existe e cozido não se come. O que é?

557.

O cinema estava cheio de cimento. Qual filme estava passando?

558.

Como os portugueses descobriram o pau-brasil?
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O que o Thor foi fazer na floresta?

560.

O que passa pela mão da mulher mole, e depois fica duro?

561.

Qual cantor não bebe chá?

562.

O que é que passa o dia no céu e a noite dentro da água?

563.

O que é, o que é? Voa sem ter asas e chora sem ter olhos.

564.

O que é um pontinho vermelho no meio do muro?

565.

Qual a diferença entre o português burro e o português inteligente?

566.

Por que em Portugal não existe mais gelo?

567.

O que sobe uma chaminé para baixo, mas não desce uma chaminé
para cima?

568.

Quais são as únicas mulheres que tem certeza de onde seus maridos
estão todas as noites?

569.

O que é um pontinho colorido no cachorro?

570.

Qual é o bar favorito dos músicos?

571.

Qual o carro mais amado da Julieta?

572.

Qual o chá dos fracos e oprimidos?

573.

Qual é a dispersão de London?

574.

Não estou vivo, mas cresço. Não tenho pulmões, mas preciso de ar.
Não tenho boca, mas a água me mata. Quem sou eu?

575.

O que significa uma caveira loira dentro do armário?

576.

O que é um ponto roxo indo em direção a um ponto amarelo em
cima da geladeira?

577.

Qual é o dente mais sarcástico?

578.

Como se chama o bolinho de chuva no Nordeste?
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Qual o melhor papel higiênico do mundo?

580.

O que o Batman disse para o homem invisível?

581.

O que começa com B, termina com A, e todo homem gosta?

582.

Qual é o tempo verbal de "Isto não deveria ter acontecido"?

583.

Qual a cidade mais venenosa do Brasil?

584.

O que é, o que é? Quando se joga pra cima é verde, quando cai é
vermelho.

585.

Quais as duas bolas que todo mundo tem?

586.

O que tem pernas longas e deixa um rastro redondo?

587.

Uma pessoa me ama pela minha beleza e pelo meu dinheiro. Qual é
o nome do filme?

588.

O que é um pontinho rosa no congelador?

589.

Qual a diferença entre o IBGE e o PCC?

590.

Qual a celebridade mais estrábica?

591.

Como funciona o zoom nas TVs de Portugal?

592.

Qual é o pão mais famoso?

593.

O que significa S.U.S.?

594.

Por que a vaca pulou no rio e se afogou?

595.

Como o português faz para caçar um coelho?

596.

Quando o esquimó pisou no iglu, o iglu explodiu. Qual o nome do
filme?

597.

Qual é o ar que ninguém quer ficar sem?

598.

O que é um pontinho azul lutando contra um amarelo?
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Qual a diferença entre o bebê e o marceneiro?

600.

Qual é o idioma do doador de órgãos?

601.

Qual o poeta que está em todos os países?

602.

Qual o ritmo musical preferido dos Flintstones?

603.

Qual é o cúmulo da confiança?

604.

O que dorme de cabeça para baixo?

605.

O que é que quanto mais claro mais, difícil fica de ser visto?

606.

Como a cobra salva uma pessoa em uma enchente?

607.

Por que os elefantes têm trombas?

608.

Qual o cúmulo da escuridão?

609.

Qual o urso que mais salta?

610.

Sou verde, mas não sou alface.
Venho em cacho, mas não sou banana.
Quem sou eu?

611.

Sou velho e sou domado, estava lá no teu primeiro suspiro. Você não
pediu, mas sigo você até a morte. Quem sou eu?

612.

Qual é a pior coisa que pode acontecer para um peixe de água doce?

613.

Por que a aranha precisa de você?

614.

Quando os americanos comeram carne pela primeira vez?

615.

Qual produto de higienização não usa Wi-Fi?

616.

O rei usava um sapato muito liso que escorregava toda hora e fazia
ele cair. Qual é o nome do filme?

617.

O que a vaca disse pro boi?

618.

O que é um pontinho verde na praia de Copacabana?
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O que é, o que é? Amarelo por fora, branco por dentro, cabelo na
beirada e o talo dentro.

620.

Um homem mora no último andar de um edifício de 20 andares.
Todos os dias ele toma o elevador para descer e seguir para o
trabalho. Ao voltar do trabalho, ele sobe até o 14º andar e segue
subindo a pé, menos nos dias de chuva. Por quê?

621.

Um homem foi ao cinema. Ao chegar lá, apareceram 10 meninos e
começaram a jogar balas de menta no telão. Qual é o nome do filme?

622.

Qual é o papel mais engraçado de todos?

623.

Na Turma da Mônica, quem fala errado a Mônica ou o Cebolinha?

624.

Como um português desinfeta a água?

625.

O que é, o que é? É verde e não é capim. É branco e não é algodão. É
vermelho e não é sangue, É preto e não é carvão.

626.

O que mais se tira mais aumenta?

627.

Por que o time de basquete chamou o sapo para jogar?

628.

O que tem 4 patas e voa?

629.

O que é um pontinho vermelho no meio da grama?

630.

Qual a semelhança entre a cólica e o fogueteiro?

631.

Um casal estava no ato sexual quando morreram. Qual o nome do
filme?

632.

O que um cromossomo disse para o outro?

633.

O que todo mundo tem, mas quando precisa vai ao mercado
comprar?

634.

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

635.

Qual é o oposto de fechadura?

636.

O que uma pá diz para a outra?
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Um clube pegou fogo em Portugal. Morreram todos carbonizados.
Por quê?

638.

O que é branco, da ponta vermelha e acaba na boca?

639.

Por que a loira comprou mil torneiras?

640.

O que a manteiga falou para o pão francês quentinho?

641.

Qual é a coisa que na mulher é vestido e no homem é saia?

642.

Na frase "João foi mal em todas as provas", onde está o sujeito?

643.

Um homem caiu de uma rocha. Qual é o nome dele?

644.

Por que os portugueses não usam queijo ralado no macarrão
parafuso?

645.

O que é que é jogado pra cima prata e quando cai no chão vira ouro?

646.

Como o Galvão Bueno inicia uma conversa com seu cachorro?

647.

O que é um pontinho preto na testa?

648.

Qual é o ar que é uma língua antiga?

649.

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?

650.

Qual é o ar que serve de iluminação?

651.

Qual é a diferença entre os argentinos e os terroristas?

652.

Sou um bolo colorido com muitos frutos saborosos.
E um brinde podem encontrar, aqueles que forem mais gulosos.
Quem sou eu?

653.

Por que não falta energia no quartel?

654.

O que é, o que é? Tem 4 patas e 1 braço.

655.

Justin Bieber vai ao shopping fazer compras e decide assistir Harry
Potter. Qual o nome do filme?
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Uma jovem tem o mesmo número de irmãos e irmãs. Mas cada um
dos irmãos dela tem duas vezes menos irmãos do que irmãs.
Quantos irmãos e irmãs existem nessa família?

657.

Ao nascer e ao morrer sou grande, porém sou pequena no vigor da
idade. Quem sou eu?

658.

Qual o animal que pula mais alto que um prédio?

659.

O que é, o que é? Até a pessoa mais fraca do mundo levanta do chão,
mas nem a mais forte consegue atirar longe.

660.

O que é, o que é? A mãe é verde, a filha é encarnada. A mãe é mansa
e a filha é danada.

661.

Qual é a letra que enxerga a outra?

662.

O que é um pontinho rosa no salão de festas vazio?

663.

O que são 2 pontinhos azuis no jardim?

664.

O que o tempo e a novela têm em comum?

665.

O que é um submarino com rodas?

666.

Como poderia ser definida a invenção do relógio?

667.

Todos me pisam, mas eu não piso em ninguém; Todos perguntam
por mim, e eu não pergunto por ninguém.

668.

Qual corte de carne bovina a Carla Peres come quando o marido dela
não está em casa?

669.

Qual a semelhança entre uma loira e uma garrafa de cerveja?

670.

O que é, o que é? Bem pertinho do céu em casa mora trancada, que
chova ou faça sol ela vive sozinha e molhada.

671.

Um cavalo estava com sono e foi na cozinha fazer um café bem
forte, mas o café ficou fraco. Por quê?

672.

Qual é o carro que todo mundo consegue dirigir?

673.

Eu sou seu irmão, mas você não é meu irmão. Como será que isso é
possível?
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Qual é o amor de quem vive no conforto?

675.

O que tem 4 letras, mas tirando duas se forma o 11?

676.

Por que o louco só usa roupa molhada?

677.

Por que só o Superman pode resolver os problemas da Lois Lane?

678.

Qual é a semelhança entre um argentino humilde e o SuperHomem?

679.

Um réu foi condenado à prisão, chegando na cela encontrou um pote
de flores. Qual o nome do filme?

680.

O que só anda com as pernas nas orelhas?

681.

Todos comigo vêm ter e todos fogem de mim; dizem que dou
princípio àqueles a quem dou fim. Quem sou eu?

682.

Qual o jogador que sempre te convida pra festas?

683.

Uma pessoa está sentada, mas você não pode sentar no mesmo
lugar nem se a pessoa se levantar. Onde ela está sentada?

684.

Por que a loira sobe no coqueiro quando está chovendo?

685.

O que o poste falou para o cachorro?

686.

Como se chama uma freira viciada em jogos de azar?

687.

Por que um barco foi multado no Rio Solimões?

688.

O que tem 40 cabeças e solta fogo?

689.

Qual é o navegador açougueiro?

690.

O que é que entra na casa e já sai pela janela?

691.

Se ontem fosse amanhã, hoje seria sexta-feira. Que dia é hoje?

692.

Qual é a melhor maneira de machucar alguém com palavras?

693.

Qual ar é o mais caro?
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Por que a fábrica de calçados não funciona em Brasília?

695.

Para o país é sem par,
Fonte de bem e progresso,
E a quem por ela andar,
Desejo um feliz regresso.

696.

O que o Batman disse para o Robin quando eles chegaram em
Gotham City?

697.

Qual a diferença entre um advogado e uma cebola?

698.

Assisti ao nascimento de reis e rainhas, meus pés vão mais fundo e
minha cabeça mais alta do que tudo que o homem cria. Muitos
buscam algo no interior do meu coração, mas, amor, não é algo que
encontrarão. Quem sou eu?

699.

O que é um pontinho?

700.

Qual o ator que não assume o que faz?

701.

Sou frio e também sou quente, sou fraco e também sou forte, nunca
posso estar parado, vejam lá a minha sorte. Quem sou eu?

702.

Qual é o cúmulo da revolta?

703.

O que é uma casa verde, dentro da casa verde tem uma casa de
palha, dentro da casa de palha tem uma casa branca, e dentro da
casa branca tem um tanque d'água?

704.

O que é uma casa de duas janelas, quando olha para ela, fica zarolho?

705.

Qual é o cúmulo do egoísmo II?

706.

Qual é o bolo preferido do Chorão?

707.

O monstro fala pra monstra: "Vamos fazer um monstrinho?" O que
ela respondeu?

708.

Por que o vovô levou uma multa no seu aniversário?

709.

Qual é o ácido mais engraçado de todos?

710.

O que atravessa o rio e não se molha?
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Qual é o cúmulo da solidão I?

712.

Quem é o dono do cemitério?

713.

Qual é o dia mais doido do ano?

714.

Qual o cereal preferido da vaca?

715.

Por que a terra é virgem?

716.

Qual é o cúmulo da burrice III?

717.

O que jogamos fora quando precisamos, e pegamos de volta quando
não queremos mais?

718.

Qual o país onde todos tem a bunda branca?

719.

O que é um pontinho rosa no meio do mato?

720.

Qual o cúmulo da tecnologia II?

721.

Por que as loiras não fazem gelatina?

722.

Por que o monitor da loira está quebrado?

723.

O que um boneco de neve disse ao outro?

724.

O que é um pontinho vermelho no meio da parede?

725.

Como um matemático come um X-Burger?

726.

Qual o cúmulo da nulidade?

727.

O que é um pontinho fofinho, bonitinho e todo riscado de vermelho?

728.

Qual o ator que sempre conversa no WhatsApp?

729.

Qual é a diferença entre o papel higiênico e uma lixa de pedreiro?

730.

Qual é o doce preferido do átomo?

731.

Qual é o verdadeiro cheiro verde?
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Por que existe sogra?

733.

Por que o filho e a mulher do Hulk se separaram dele?

734.

Por que o Tiranossauro Rex não consegue bater palmas?

735.

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

736.

Qual é o dente que não pensa no futuro?

737.

Qual a miss que foi escolhida por engano?

738.

Como chamam os argentinos no Peru?

739.

O que o feijão disse para outro feijão?

740.

Qual a diferença entre caçar e casar?

741.

Qual é o animal que faz shampoo?

742.

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?

743.

Em que parte do filme você ganha mais dinheiro?

744.

O que acontece quando você oferece a uma loira um centavo pelos
pensamentos dela?

745.

O que fazem 4 neurônios no cérebro de uma loira?

746.

O que é que quando um homem pede pra colocar, a mulher fica
envergonhada, quando coloca ela gosta e, quando tira ela até chora?

747.

A namorada deu um relógio com a sua foto para o namorado. Qual é
o nome do filme?

748.

Por que não podemos levar cães pros Estados Unidos?

749.

Por que a formiga só tem 4 amigas?

750.

O que é um pontinho amarelo na piscina?
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Qual é o filme que te ameaça de morte?

752.

O que é um pontinho verde voando em altíssima velocidade?

753.

O que é enrolado, tem a cabeça rachada e vive apertado?

754.

Qual o nome dos animais que comem de tudo?

755.

Qual a diferença entre o elefante e a cama?

756.

Quem é o pai da padaria?

757.

O que você faz quando se machuca?

758.

Pau que nasce em pé e corre deitado. O que é?

759.

O que um tobogã disse para outro?

760.

Qual é o brinquedo favorito do Thor?

761.

Na final de uma Copa, por que os jogadores do time ficaram sem
beber vinho?

762.

O que não tem olhos, mas pisca, comanda, mas não tem boca?

763.

Qual é a cantora que todo mundo respeita?

764.

Como se diz esmola em japonês?

765.

O que tem bico mas não bica, tem asa mas não voa e tem perna mas
não anda?

766.

Qual o dispositivo preferido do Thor?

767.

Qual é o traficante que toma uma gelada no boteco?

768.

Por que a Barbie estava vendada, desenhando o Ben 10, com o Ken
do seu lado?

769.

Como se diz dengue em japonês?

770.

Qual é a fruta que ameniza o calor de Ana?
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O que é, o que é? Tem olhos mas não vê, tem boca mas não fala e tem
perna mas não anda.

772.

Seu cachorro está latindo no quintal e sua esposa gritando no jardim,
quem você deixa entrar primeiro?

773.

O diabo tinha uma mania terrível de ler gibi, quando ia ao cinema.
Qual o nome do filme?

774.

Por que uma pessoa não estava conseguindo ligar pra fábrica de
bolos?

775.

Como se chama um boneco de neve velho?

776.

Qual a diferença entre o Sonho de Valsa e o Rebolation?

777.

Zé tinha 20 vacas, mas fugiram dezessete. Quantas restaram?

778.

Qual é o único documento que temos e não conseguimos ver?

779.

Até onde um cachorro entra em uma mata fechada?

780.

Qual santo que vive no coração?

781.

Por que perto da Rússia ninguém passa frio?

782.

O pai do Cebolinha comprou três pirulitos para ele. Qual é o nome do
filme?

783.

Qual dos Cavaleiros da Távola Redonda é o mais redondo?

784.

O que a Wikipédia falou para o Chrome?

785.

Alguém deu um tapa em dois leopardos. Qual é o nome do filme?

786.

O que são biscoitos caindo do céu?

787.

Qual é a diferença entre o Natal e o Ano Novo?

788.

O que é, o que é? Tem cabeça e não é gente, tem dente e não é pente.

789.

Qual a semelhança entre uma ida ao bordel e um salto de bungee
jumping?
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Por que o elefante não consegue tirar carta de motorista?

791.

O que o verão disse pro outro?

792.

Que é que pula, pula, com a mão na cintura?

793.

O que é, o que é? É bonitinho, risca o vidro e chora.

794.

Por que os portugueses usam somente uma partição da sua agenda
de telefones?

795.

Como se faz pra transformar um suco em cobra?

796.

Quais as três ferramentas preferidas do gaúcho?

797.

Onde os Vingadores não gostam de ir?

798.

Qual é o cúmulo da paciência II?

799.

Eu pertenço ao mês de dezembro, e não a qualquer outro mês. Eu não
sou um feriado. Quem sou eu?

800.

Se são precisos 5 minutos para 5 máquinas produzirem 5 produtos,
quanto tempo demorariam 100 máquinas a produzir 100 produtos?

801.

O que é, o que é? Faz chorar, mas não é cebola. Você mata, mas não
tem vida.

802.

Qual é o cúmulo da falta de água?

803.

Limpa, limpa, abre as pernas e bota o nariz dentro?

804.

Por que o português não entra no ônibus quando está chovendo?

805.

O que é, o que é? Come deitado e caga sentado.

806.

Em uma corrida quem ganha: a Uva ou a Sky?

807.

Qual time o Thor torce?

808.

A família pegou estrada e, no meio da viagem, o caçula vomitou todo
o carro. Qual o nome do filme?
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O motorista do Uber parou de trabalhar porque foi mal avaliado. Qual
nome do filme?

810.

Qual é a parte mais forte do homem?

811.

Dizem que sou rei e não tenho reino, dizem que sou loiro e cabelos
não tenho, dizem que ando mas não me movo, acerto relógios sem
ser relojoeiro. Quem sou eu?

812.

O que dá a mistura de seu advogado e sua sogra?

813.

Por que a loira come flores?

814.

O que é um pontinho branco no céu?

815.

Quantos portugueses são necessários para colocar um prego na
parede?

816.

Qual é o carro que mais xinga?

817.

O que o Antônio e o anônimo são um do outro?

818.

O que se deve atirar a um argentino que está se afogando?

819.

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

820.

Qual é o carro que saiu do forno?

821.

Quem foi a primeira pessoa a dizer que "os homens são todos
iguais"?

822.

Uma criança recém-nascida coloca o ouvido nos seios da mãe. Qual
é o nome do filme?

823.

Meu amigo não come carne porque ele é o quê?

824.

Qual é o amor que custa dinheiro?

825.

O que é, o que é? Uma caixinha de bom parecer, não há carpinteiro
que saiba fazer.

826.

Onde o Mickey gosta de morar?
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Qual a brincadeira favorita do Sistema Binário?

828.

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

829.

Qual é a música preferida dos banqueiros?

830.

Se você jogar uma pedra vermelha em um lago azul, como ela fica?

831.

O que é um pontinho verde atrás da porta?

832.

Qual o tempero mais inteligente que existe?

833.

Qual é o dinossauro mais cheiroso do mundo?

834.

Qual a comida mais calórica que existe?

835.

O que é uma velha sem relógio?

836.

Por que a loira não amamenta seu filho?

837.

É branca como a neve,
É preta como pez;
Fala e não tem boca,
Anda e não tem pés.

838.

O que é mais alto que um homem e mais baixo que uma galinha?

839.

Qual é o computador mais comunista que existe?

840.

O que um programador baiano falou para o outro?

841.

Por que mototáxi não deu certo em Portugal?

842.

Por que os burros se parecem com os livros?

843.

Qual é a diferença entre o lobisomem e a mulher feia?

844.

Em um carro há quatro romanos e um inglês. Qual o nome da
motorista?

845.

Se o Tiririca fosse um terrorista, qual seria sua organização?

© RachaCuca.com.br

Permitida a impressão e distribuição apenas para uso
não-comercial (casa, escolas, bibliotecas e igrejas)

1 5/ c/x/rb .mo c .a cu cah car
sadarahC siaM eugoJ

827.

44
Resolva Mais Charadas
rachacuca.com.br/x/charadas

MAIS
JOGOS
INTELIGENTES

Charadas Difíceis
Charadas

O que é, o que é? Vai até o fim do mundo sem sair do lugar.

847.

Qual é o amor de quem está devendo?

848.

Qual é o estado que vai dos números racionais aos irracionais?

849.

O que um rato brasileiro falou para um rato americano?

850.

Quem é o dono da floresta?

851.

Depois que o Loki morreu, como o Thor ficou?

852.

Qual é a semente preferida das moscas?

853.

Por que os argentinos gostam de andar de submarino?

854.

Qual a diferença entre o avião, o louco e o Ayrton Senna?

855.

O que é que anda com a barriga para trás?

856.

Estavam num elevador o Lula e o Vicentinho, e Vicentinho solta um
peido. Qual o nome do filme?

857.

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.

858.

O que é que você ri pra ganhar e sofre para perder?

859.

Por que os filhos do Bin Laden são felizes?

860.

Qual o cúmulo do arrepio II?

861.

O que é, o que é? Está na sua frente mas você não vê.

862.

Ouro não é, prata não é, abre a cortina e verás o que é.

863.

Qual é a festa que dizem que é sua mas nunca te convidam?

864.

O que a Dora Aventureira foi fazer no UFC?

865.

Se o gato faz miau, o que o gato caipira faz?

866.

A que pergunta você não pode responder "não"?
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Qual o produto alimentício preferido dos escritores?

868.

Qual a diferença entre um advogado e uma sanguessuga?

869.

Qual a cidade favorita das moscas?

870.

As bezerras mamaram tanto na vaca que ela morreu. Qual é o nome
da banda?

871.

Qual o cúmulo do desespero?

872.

Marina fugiu do hospital, mas foi atropelada por um trenó puxado
por 20 mil éguas. Qual o nome do filme?

873.

Por que a loira toma banho com detergente?

874.

Com dez patas vai de lado, constelação tem seu nome, não tem
pescoço e é caçado porque é gostoso e se come.

875.

Quem é o dono da horta?

876.

Quem é a mãe da cozinha?

877.

O que é, o que é? Tem mais ou menos um palmo, tem um buraco na
ponta e um pouco de cabelo no pé, quem tem usa, quem não tem usa
o dedo.

878.

Como é que os bonés se cumprimentam de dia na França?

879.

Qual a semelhança entre o Verbo e o Buzz Lightyear?

880.

O que é, o que é? Quando uma mija, todas mijam.

881.

Qual é a bebida mais romântica?

882.

O que é, o que é? No mato está batendo e em casa está calado.

883.

Qual é a ave que está sempre enrijecida?

884.

O que é, o que é? Caminha sem pés, voa sem asas e pousa onde
quiser.

885.

Qual é o nome do médico que está sempre desligado?
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O que é um cantor com um livro?

887.

O que é um pontinho verde em cima do terraço?

888.

Quem canta a música "Eu vou, eu vou, pra casa agora eu vou..."?

889.

Qual é o ácido mais dogmático?

890.

Qual é a cor que não anda direito?

891.

Qual é o ar que fica na Grécia?

892.

O que o macaco disse para o vidro?

893.

Qual é a caminhonete que só vem com ator?

894.

Qual é a bolacha que narra o jogo de futebol?

895.

Qual é o cúmulo do regime?

896.

Qual a diferença entre clima e tempo?

897.

Amigo silencioso, alma aberta a toda a gente. O que diz nunca
desmente.

898.

O que aconteceu com o ferro de passar roupa ao cair da mesa?

899.

Por que a loira lançou a própria cabeça na parede?

900.

O que são vários pontinhos coloridos pulando no meio do mato?

901.

Por que as loiras não amamentam seus filhos?

902.

Como o boi fica quando está aborrecido?

903.

O que a vaca foi fazer na papelaria?

904.

Um homem foi a um banheiro e morreu. Qual o nome do filme?

905.

Um cachorro estava procurando emprego, depois de muito tempo de
procura, ele conseguiu trabalhar como pedreiro. Qual o nome do
filme?
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Em que lugar só se vê pessoas com mais de 18 anos?

907.

O que é o ego?

908.

O que é, o que é? Tem ouvido mas não escuta, tem boca mas não fala,
tem perna mas não anda.

909.

Qual é o animal mais antigo do mundo?

910.

Qual a diferença entre um forno e uma lagoa?

911.

Qual é o hidrocarboneto mais presente nos vegetais?

912.

Por que o martelo e a tesoura são hidrocarbonetos?

913.

O que é colorido e faz um barulho muito irritante?

914.

Qual é o ator que quando peida faz eco?

915.

Como o Batman faz para que abram a bat-caverna?

916.

Quais as principais reações do álcool?

917.

Por que Thor foi preso?

918.

Quantos neoliberais é preciso para trocar uma lâmpada?

919.

O que é um pontinho verde pulando no sofá?

920.

Qual o cantor que é a favor da letra?

921.

Qual é o amor que pode estragar um casamento?

922.

Qual o cúmulo da vaidade?

923.

Quando é que um vampiro sobe na vida?

924.

O que um cientista careca disse para um outro cientista careca?

925.

Venho vestido de frade, mas nunca faço oração, branco de neve é
meu hábito, cor de ouro o coração.

926.

Qual é a apresentadora que gosta de axé?
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927.

Qual palavra tirou o dente da letra D?

928.

Qual a diferença de um prédio para a sua irmã?

929.

O que é, o que é? Todo mês tem, menos abril.
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Respostas
1. Uma caixa de fósforos.

29. O Bin Laden, porque ele chocou o mundo.

2. BOItuva.

30. Um beZorro.

3. Uma grávida de gêmeos.

31. Quando a gente mais precisa, nenhum
pega.

4. ARado.

32. Ser PM aos 22.

5. Halo gênio.

33. Propendente.

6. MC Kesuco.

34. Porque os parentes lotam o cemitério.

7. Alopatia.

35. Cristiano Roi-Naldo.

8. Colocar tachinhas na cadeira elétrica.

36. Kan-sei ou kochi-lin.

9. É a Bizcreta.

12. Óleo-pardo.

38. Pêssego.

13. Peteca.

39. THORresmo.

14. A melancia.

40. Como Treinar o Seu Dragão.

15. Pião.

41. O Hardware você chuta, o Software você
xinga.

16. Porque é uma Bonaparte.

42. O nome.

17. É uma formiga com catapora.

43. XIXI.

18. Tomando banho agachado.

44. Protetor solar.

19. A guerra se viu (civil).

45. A letra O.

20. Dente.

46. Quem se importa?

21. O Google TranslaTHOR.

47. O tempo.

22. A maioria é ordinária.

48. A pupila.

23. Elba Ramilho.
24. O guarda de trânsito, levantando a placa
"pare".

49. Coco.
50. Pernas.

25. Porque vai sair de lá só quando tiver
alta.

51. Esperar a 19ª, pois a boate é para acima
de 18.

26. O fourteen.

52. ARmário.

27. THORcida.

53. Call of Dutra.

28. Vamos nos encontrar ali no cantinho.

54. Vara de pescar.
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11. O Photo-choque.

37. Colocar um pé em cima do Pão de
Açúcar, o outro no Morro do Corcovado e
lavar o saco na Baía da Guanabara.

10. A pipoca.

Charadas Difíceis
Charadas

55. O Amém-doin.

83. E o Bento levou.

56. Atirar para o céu e acertar um buraco
negro.

84. ARabesco.

57. Um tropeço.
58. Tomates Verdes Fritos.

85. Coloque um espelho no fundo da piscina
e manda ela olhar.
86. A maçã do rosto, a batata da perna e a
planta do pé.

59. Deixar o bichinho virtual escapar.

87. Amizade verdadeira.

60. São Crilégio.
61. Ele sobe no pé, vê se a fruta está madura,
desce e taca pedra.
62. Porque ela agora é trabalhaDORA.
63. Os 2 olhos viram, 5 dedos pegaram e 32
dentes comeram.

88. A fita adesiva cola e o avião decola.
89. Creme versus creme.
90. Porque um rouba do outro e deposita na
conta conjunta.
91. Eu prefiro C...
92. Fut-sal.

65. Trinta quilos.

93. Um é um parasita que suga o seu sangue,
o outro é um pequeno inseto.

66. Porque o Clark é Kent.

94. Brincadeira, bicho!

67. Tratado de THORdesilhas.

95. Barrono Tohba.

68. A MORbidez.

96. Causa na justiça.

69. Hinossente.

97. Abraçar o sapato, porque o sapato comsola.

70. Vamos ajinomato?
71. Sino.

98. O marceneiro.

72. Você já pensou em quantas pessoas
fizemos subir na vida?

99. Um urublue com óculos espelhado.
100. A rolha custa R$ 0,05 e a garrafa R$ 1,05.

73. É o BUU-ffon.

101. Cabelo.

74. Ding Dong.

102. Uai-brigo.

75. É um gelo fantasiado de Zorro.
76. Um cego falar para o surdo que viu um
paralítico fazendo ginástica na praia.

103. É o Jean-Claude Fandango.
104. Uma pipoca de castigo.

77. Para matar os Lactobacilos vivos.

105. Bööööhrrr!

78. Ex-tampada.

106. Quando vejo esse negão eu me derreto
toda.

79. Outro aposentado.
80. O sapateiro.
81. Ele ficou Pluto.
82. As provas.
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64. Basta desligar o Wi-Fi.
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110. Doisberto.

138. É o Cat-chup.

111. O tempo.

139. A sombra.

112. Um browntossauro.

140. A CORneta.

113. Para não desmanchar o penteado.

141. 3

114. Cuidado, é armação!

142. O nariz, pois tem dias que fica irritado.

115. MeTHANOS.

143. Uma ervilha chorando o leite
derramado.

116. Uma formiga no réveillon.

144. Uma mosca usando calça jeans.

117. Porque eles são Inimigos da HP.

145. Arrota 66.

118. É um buiaco na paiêde.

121. O Dia Depois de Amanhã.

147. Laranjas.

122. Uma coin cidência.

148. Uma amendoim procurando lentes de
contato.

123. O Edward Cooler.

149. É o decano, porque ele vem decano.

124. Sertão.
125. Procurar o pai do seu cachorro, o Plutão.
126. A cobra-coral.

151. O caixão.

127. Uma piolha menstruada.

152. Foi visitar o Tio-ET.

128. A Vida é Bela.

153. Quando a tela está cheia de corretivos.

129. O dedo.

154. O par-down.

130. Esse lentíssimo sr. Juiz

155. Pra pegar a doença de surpresa!

131. Romã.

156. Quando se separa, aí ela vira ex-mulher.

132. Meu nome não é Johnny.

157. Porque nasceram sem embreagem.

133. Passado, presente e futuro.
134. Brigar com a mulher porque só um dos
gêmeos se parece com o pai.

136. 200. Todos os números começam com a
letra D.
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158. O copo.
159. A personalidade deles.
160. Malvino SalvaDOR.

135. O rádio fala tudo e não vê nada, o
penico vê tudo e não fala nada.

137. É uma ervilha de castigo e duas
zombando da cara dela.

150. Deitar-se em uma agulha e se cobrir
com a linha.

161. No final o homem sempre dá uma
balançadinha.
162. Porque ele vira um Físico-Turista.
163. As pernas.
164. Abaca-XI.
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120. 1, 2 e 3. Pois 1 + 2 + 3 = 6 e 1 x 2 x 3 = 6.

146. Escorregar num tobogã de gilete, cair
numa piscina de álcool, tomar uma ducha
de sal e se enxugar com Bom-Bril.

119. Pão daqui mesmo.

Charadas Difíceis
Charadas

165. Encontrar o mesmo bebê em duas latas
de lixo.
166. Azeitona.

192. A carne.
193. Ping ni mim, Ping ni mim...
194. Língua.

167. O homem não é solúvel na água.

195. O terno do Silvio Santos.

168. A tartaruga, pois ela carrega até a
própria casa.

196. A vela.
197. Ah Vá, Tá!

169. No ro-diesel.

198. 2 gols da Alemanha.

170. Ele fica com o spin para cima.

173. CHArlie CHAplin.

200. Mas você ainda está de férias.

174. A paciência.

201. BÁRio.

175. Brinco.

202. Dona Flor e seus Dois Maridos.

176. West Rã.

203. Vira Inglabarro.

177. O vento.

204. Peneira.

178. Na saída a gente se encontra.

205. Nenhum, o cinema estava em obras.

179. A barba.

206. A cobra cobra a cobra.

180. O Índio, pois ele está embaixo do Gálio.

207. Gra-viola.

181. A nuca.

208. O Botão.

182. Escara-velho.

209. Porque ela faz Tyndall.

183. Avelã.

210. Os Black Street Boys.

184. Substituindo a farinha de three-go.

211. A pamonha, porque ela tem que ser
amarrada para ir para a panela.

185. O palito de fósforo.

212. Procura-se um amor que goste de
cachorros.

186. Festa da espuma.
187. Porque o José Serra.

213. Para poder ver o Altas Horas.

188. Para tirar fóton.

214. BARganha.

189. Porque os espermatozoides são
masculinos e se negam a perguntar o
caminho.

215. É uma Mitsubicha.
216. A mulher usa batom e o leão ruge.

190. Porque eles estavam em modo super
ensaiadinho.
191. McSteel.
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217. A letra M.
218. Colocando água no béquer e trazendo-o
para o outro lado da bancada.
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172. Catar.

199. O avô é o mês, as filhas são as semanas,
as cinco netas trabalhadeiras são os dias da
semana (segunda a sexta-feira) e os netos
preguiçosos são o sábado e o domingo.

171. Porque se ele fosse branco, pequeno e
liso seria uma aspirina.

Charadas Difíceis
Charadas

219. Os Zen-filtrados.

247. O São Nitário.

220. Hora de se ver no espelho.

248. Para poder assistir A Era do Gelo.

221. Você só precisa passar informações
para o computador uma vez.

249. Na África.

222. No cinema, tirar caquinha do nariz,
fazer uma bolinha e, ao grudá-la debaixo do
assento, encontrar outra.
223. Tapete.

250. É um rato que entrou para a aviação.
251. Carta.
252. Levar um choque ao receber uma alta
conta de luz.
253. 8 velas, porque eles levaram, e não
roubaram.

224. Os dois gostam de Chapinha.
225. Arroznaldinho.
226. O botão da camisa.

254. Porque ela não sabe qual 1 vem
primeiro.

227. Para o urso polar.

255. Um arame farpado.

228. Se você não sabe, nunca me convide
para almoçar na sua casa.

256. Porque ele está decompondo.

258. Pandeiro.

230. In the pen dance day.

259. O Homem De Alcatraz.

231. Um cachorro tetraplégico.

260. 25 de março.

232. 2752

261. 2 pi raio.

233. O cigarro e a cigarra.

262. Tom Cruz.

234. Pasta de dente.
235. Goku é sayajin e o gripado sai-atchin.
236. Dentes postiços.

267. Aquela cheia de graxa.

239. O bom-dido.

268. Uma ervilha visitando a lata de milho.

240. Ku Shai Shang.
241. Porque ele tem um gosto engraçado.

244. Os dois só quebram o galho.

264. Lê lê lê lê lê lê lê.

266. Suvinew.

238. Uma formiga de castigo.

243. Porque ele já é cinza.

263. A infância.

265. 360 graus, porque ela é uma ex-fera.

237. É ter paxiênxia.

242. Sangra-mentus.

1 5/ c/x/rb .mo c .a cu cah car
sadarahC siaM eugoJ

229. THORtuguita.

257. São Paulo.

269. São vazias do pescoço para cima.
270. O coração.
271. Garota Radical.
272. Raul e luar.

245. A lagarteacher.

273. Uma noiva formiga se arrumando para
o casamento.

246. Inhakaphura.

274. É você, mamãe?
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276. O urubu.

302. Colherfield.

277. Somos intocáveis.

303. O carrapato.

278. A MORfologia.

304. A cobra, porque ela não passa a perna
em ninguém.

279. C&A, porque o B eles pulam.
280. É o gato em cima da mesa esperando o
rato, mas o rato não veio.

305. O César Me-note.
306. Para congelar a imagem.

281. O rato que entrou para a aviação.

307. O globo ocular.

282. Comer flores para enfeitar os vasos
sanguíneos

308. 3 cães. Dois mortos e um vivo.
309. Para evitar sequestro-relâmpago.

283. Verão, Calor, Abafado e Mormaço.

310. Swatsapp.

284. Uma freira rolando a escada.
285. Você bem que poderia ser mais claro.

312. Quando esquenta o chocolate amolece e
o pingulim endurece.
313. Cromossomos bonitos.

287. O óculos.

314. REIalce.

288. O sobrenome.
289. Laxante. Quero ver você ter coragem de
tossir depois de ter tomado uma boa dose.
290. Um Smurf mergulhador.

315. Sou eu, a minha mãe diz sempre que eu
nasci antes do tempo!
316. Fica uma enzima da outra.

291. Nossa, você tem um andar maravilhoso!

317. Um pintinho dentro de um
liquidificador ligado.

292. Mudou-se para Boa Vista.

318. Um manifestante selvagem.

293. Um é feito de plástico e é perigoso para
crianças, o outro serve para a gente carregar
as compras.

319. Abobrinha.

294. Um arrastão de Pac-Man.

320. São precisos 47 dias, visto que no 48º
dia o campo duplicará de tamanho e estará
coberto.

295. Sombra.

321. O que se movie.

296. Porque ela posou em uma Rosa Choque.

322. Porque no meio da noite, ela pode ter
sede, ou não.

297. Avril Lá-vem.

323. Porque ele fica voltando.

298. Múúúúúúsica.
299. Cagar de cima de uma árvore, descer e
ver o cocô caindo.
300. Vai duas vezes ao show do 50 Cent.
301. Os olhos.
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324. As "boidas" de prata.
325. Para pegar embalo para subir no meio
fio.
326. Porque Pedro Gerou-o-mel.
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286. Olha como ele anda, parece que
tamanco.

311. Jogam pedra na cegonha.

Charadas Difíceis
Charadas

328. É a máquina de lava.

357. Um sorvete de casquinha.

329. Web, web, web...

358. O "Go-dita".

330. Chen-Shu-Vê ou Sol-Ki-Mata.

359. A caixa de fósforo.

331. O noivo formiga fugindo do casamento.

360. Motherfoca.

332. São as bailarinas do Diabo!

361. JabbaScript.

333. A MOReia.

362. Porque eles lavam as mãos antes e
depois de irem ao banheiro.

334. Elas foram baleadas.

363. THORmenta.

335. O trabalho do palhaço.
336. A eletricidade. Mexe nos "fios" dela para
você ver.

364. Corujinhas.
365. O Seu Jorge.
366. O botão da camisa.

338. Fome e sono.

367. Água de Côco.

339. A MORal.

368. Cumprimentar.

340. Cai, porque ele não anda com uma pata
só.

369. O vagalume.

341. Casar com uma mulher casada.
342. Nuvem não, nuvem não.
343. Essa fiarada toda é sua?
344. Play sTHORe.
345. O pulmão, porque ele é cheio de
inspiração.
346. Fast-food.
347. Emilho Santiago.
348. Caixão.
349. Dos EspermatoZord.
350. Fazer suco detox com baratas.
351. O garfo.
352. Passa a bola.
353. Willian Boné.
354. Quando planta bananeira.
355. Barra.
356. Ser golpeado pela própria sombra.
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337. AMORfo.

370. Mulão Ruge.
371. Porque fica embaixo do Peru.
372. Os dois são quase cem pau.
373. Luciano Huck nadando de costas.
374. Para acordar com a perna formigando.
375. Porque seria uma má temática.
376. É uma formiga atrasada para o
casamento.
377. Isaias (Isa-ias).
378. Kaguya Nopano.
379. A polícia.
380. Foi buscar o marido.
381. BOATEng.
382. TuTHORial.
383. A bicicleta.
384. Porque ele faz flauta.
385. Pelé é terno.
386. Caneta.
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387. Otimistas.

414. Noz.

388. Não sabe? Ah, então foi você, né?

415. Pra eles aprenderem como realmente é
o inferno.

389. No BOIteco.

416. RéveillON.

390. Tijolo.

417. É o la-Tino Marcos.

391. Choranoserhoje.

418. Nuvem.

392. Duas galinhas.

419. CarDIOlogista.

393. Nunca admitimos que temos.

420. Kuragato Nakasa.

394. American Paaaaaai.

421. O passado, presente e futuro.

395. Ir ao enterro de um parente e ainda
encontrá-lo vivo!

422. As andorinhas.
423. Só que você entrou na casa errada!

397. Um gelo fantasiado de Batman.

424. Sei lá, pesquisa aí no Google...

398. Bat-Selfie.

425. Porque estão procurando a raiz
quadrada.

399. Banana.

426. A espingarda.

400. A preta, porque ela consegue botar ovo
branco. Agora, pede pra galinha branca
botar ovo preto.

427. Uma formiga querendo entrar pra
história.

401. O Lex ficou de Luthor.

428. O fax veio com um selo.

402. Pablo Avatar.

429. A mula sem cabeça.

403. O cavalo gosta de palha crua e o
palhaço de palhaçada.

430. Para poder assistir Tela Quente.
431. Tchau pai, tchau filho.

404. May-Ára e Mara-isca.

432. Um cara de BLUEsa de frio.

405. As formigas.

433. Um fisi-culturista.

406. 4 portugueses, um para segurar a
lâmpada e 3 para girar a escada.

434. Porque ficaram sabendo que o alho faz
bem para a circulação.

407. Uma tatu-agem.
408. O balde quando vai pegar água do poço.
409. Tesoura.
410. É quando a bola toca na quadra
adversária.
411. Porque ele tem douTHORado.
412. São Bugo.
413. O caldo.
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396. A sombra.

435. Porque ele é um pão duro.
436. Um carrapato de aparelho.
437. Arroz. Pois vai de A à Z.
438. Cair um diâmetro.
439. Par-Mesão.
440. Vela.
441. Uma aranha com tênis de luzinhas.
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442. Cinco formigas vestidas de Power
Rangers.

470. Carvão.
471. To bee or not to bee?

443. Com 5 chocolates e um cadáver.
444. Puxa o pino e joga de volta para ela.
445. O ovo.

472. A MORsa.
473. Um Kakaroço.
474. Porque os alunos eram brilhantes.

446. Eu não disse que estava doente?

475. O mari-Bond.

447. Só sei que nadar sei.
448. Amora.

476. Quando chove, porque as mães pedem
pra tirar a roupa do varal.

449. Largoa Azul.

477. No Max-lar.

450. A um químico, porque ele é quem mais
conhece soluções.

478. ARqueologo.

452. Ele bat-pênalti, bat-falta, bat-escanteio
e bat para o gol.

480. De timidez, porque ele fez de tudo, mas
o paraquedas não quis se abrir com ele.

453. Os Três Pra Teta.

481. A Lua, porque ela pode sair de noite.

454. O violão.

482. Fazer continência para o cabo de
vassoura.

455. Intendente.

483. O ventilaDOR.

456. Banana.

484. Foram quebrados 18 ovos e sobraram
42 ovos.

457. A perna.
458. O Fol-gado.

485. Alfinete.

459. Reggae Reggae.

486. Ele quer ver Tela Quente.

460. O saco de boxe.
461. Os dois estão perto do chifre e longe do
rabo.
462. Cesar Me-note.
463. Infância.
464. ARcaico.
465. O caminho.
466. Relógio.
467. O rio.

487. Rabanete.
488. Foram pescar o avô, o pai e o filho.
489. Letra A, pois a sequência segue esta
lógica: L, M, n, O, p, q, R, s, t, u, V, w, x, y, z, A. A
distância de uma letra e a outra da
sequência dada aumenta em uma unidade a
cada iteração.
490. Todos não engordam, quem come é que
engorda.

468. Porque elas nunca acham o zíper.

491. O Neymar tem moicano e a máquina de
fazer garapa mói cana.

469. Jacinto Amado.

492. Uma ervilha prendendo a respiração.
493. Mickeymei.
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451. O certo mesmo é trabalhar.

479. Assistir a uma corrida de lesmas em
câmera lenta.

Charadas Difíceis
Charadas

494. O açu-careiro.

521. 300

495. As partículas de antimatéria.

522. Bar-sem-lona.

496. Os dois mamam, depois dormem, mijam
e cagam nas calças.

523. O Vaiatolá Khomeini.

497. Queijo.
498. É necessário usar números romanos. 5
é V e 4 é IV. Logo, V é a metade (em
quantidade de letras) de IV.

524. Doisgria.
525. Porque ela prefere Gatorade.
526. A hora da bóia.
527. Para pegar o vaco.

499. Nossa, nossa, assim você me mata.

528. Porque ela possui centímentros.

500. A MORanga.

529. É o Galvão BLUEno.

501. Arraial do Cabo.

530. É www ponto cavalinho ponto com
ponto com ponto com ponto com ponto.

502. Comprar Pepsi e esperar que se
transforme em Coca.

531. Porque o leite era longa vida.

503. Michael Jackson.

533. Porque ele não sabe assobiar.

505. Para saber que dia da semana é.

534. Deadlift.

506. O s-POTE-fy.

535. Segue o braille.

507. Doze.

536. O cinto de segurança.

508. Porque a vaca resolveu sentar.

537. O Sol.

509. Um cão de guarda para sobrado.

538. Cagando aí, né?

510. THORbogã.

539. O ônibus.

511. Porque a capital é Brasília. Se fosse
BMW, já seríamos primeiro mundo!

540. Nada.

512. Roupa dá pra passar.

541. Toda vez que eu via Java pela estrada
de Ouro Fino.

513. Cacatua.

542. Zezé de Ka amargo.

514. O pernilongo.

543. Todo mundo quer preservar, mas
ninguém quer ter em casa.

515. Vassouras.
516. Impudente.
517. A letra D.
518. Um mico-empresário.
519. "Boiemia".
520. O cogumelo.
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544. As cinco cervejas que a princesa tomou.
545. Di uma.
546. Porque cansa muito ir a pé.
547. A Bata-tinha.
548. Porque não sabia se ali era a cara ou a
bunda.
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504. Porque do jeito que a economia está,
tem que ser a prazo mesmo.

532. É que o Frankenstein foi operado pelo
SUS.

Charadas Difíceis
Charadas

549. Porque está em cima do Tálio.

575. Campeã de esconde-esconde de 1970.

550. Bruno Mars.

576. Uma super-ameixa indo salvar um
fandangos com crise existencial.

551. Patine-tchê.

577. Mordente.

552. Uma vaca ciclista.

578. Sonho.

553. Ele-e-Ana.

579. Ácido acético, porque ácido fraco limpa
o Cu.

554. A morte.
555. Anão que balança o beiço.

580. Quanto tempo não te vejo.

556. Sabão.

581. A beleza.

557. Nenhum, pois o cinema estava em
construção.

582. Preservativo imperfeito

558. Levantando a tanguinha dos índios.
559. Buscar uma THORa.

587. Missão Impossível.

562. Dentadura.

588. É um gelo fantasiado de Pantera Corde-Rosa.

563. A nuvem.
564. Um morango alpinista.
565. Na escola, o português burro escreve no
caderno tudo o que o professor escreve no
quadro, e apaga tudo o que o professor
apaga. Já o português inteligente nem
escreve, pois sabe que o professor apagará.
566. Porque a velhinha que tinha a receita
morreu.
567. Um guarda-chuva. Porque para baixo
(fechado), ele cabe na chaminé. Já para cima
(aberto), o guarda-chuva não cabe.

570. BARítono.
571. Alfa-Romeu.
572. CHApolin.
573. É o smog.
574. Fogo.
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589. O IBGE consegue estimar quantas
pessoas irão morrer este ano, o PCC pode dar
os nomes.
590. Ellen Ganzarolha.
591. Você aperta o botão e o sofá vai pra
frente.
592. Bread Pitt.
593. Seu Último Suspiro.
594. Para namorar o peixe-boi.
595. Se esconde atrás da árvore e imita o
som de uma cenoura.
596. O iglu minado.
597. Livre-ARbítrio.
598. É o Bluece Lee contra Jean-Claude
Fandango.
599. O bebê gosta de mamadeira e o
marceneiro não gosta de má madeira.
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586. O compasso.

561. Raul Sem-chás.

569. Uma pulga pulando carnaval.

584. A melancia.
585. A bola dos olhos.

560. Esmalte.

568. As viúvas.

583. Cascavel.

Charadas Difíceis
Charadas

600. Manda-rim.

625. Melancia.

601. Manuel Bandeira.

626. O buraco.

602. Arrocha.

627. Porque ele acerta na mosca.

603. Jogar palitinhos pelo telefone.

628. Um casal de passarinhos.

604. A vassoura.

629. Uma formiga menstruada.

605. Pupila.

630. Ambos avisam quando o comando
vermelho tá invadindo.

606. Dando o bote.

631. A Última Cruzada.

607. Porque se não tivessem seriam
capivaras.

632. Cromossomos felizes.

608. Vender carvão no mercado negro em
uma noite escura.
609. O urso pular.

633. Canela.
634. O anzol.
635. Abremole.

610. Uva.

636. Quero mais pás no mundo.

612. Ser diabético.

637. Não deixaram os bombeiros entrarem
pois não eram sócios.

613. Porque ela é um aracneedyou.

638. O cigarro.

614. Quando chegou o Cristovão Com-lombo.

639. Porque o oftalmologista falou que ela
tem "mil pias".

615. Corto-net.

640. Com você me derreto todinha.

616. O escorregão rei.

641. Toalha.

617. Tá friboi?

642. Na internet, com certeza.

618. Um greengo.

643. Caio Rolando da Rocha.

619. Maracujá.

644. Porque farinha de rosca combina mais.

620. O homem é anão, logo, para descer até o
térreo, ele alcança o botão do elevador, mas
para subir, só alcança até o botão do 12º
andar. Assim, tem que subir o restante a pé.
Quando está chovendo, ele alcança o botão
do 20º andar usando o guarda-chuva.

647. Uma espinha de alguém que não toma
banho.

621. Os Dez Manda Mentas.

648. ARamaico.

622. O papel celofunny.

649. O gato em cima da mesa esperando o
rato chegar, o rato não veio, o gato foi
embora e a mesa ficou.

623. A Mônica, porque o Cebolinha fala
elado.
624. Ele joga a água do décimo andar para
matar as bactérias.
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645. Ovo.
646. Diga lá Tino.

650. ARandela.
651. Os terroristas têm simpatizantes.
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611. Seu nome.

Charadas Difíceis
Charadas

653. Porque todo Cabo já foi Soldado.

680. Óculos.

654. Um pitbull feliz.

681. Terra.

655. Barbie, Moda e Magia.

682. Petconvite.

656. A jovem tem 3 irmãos e 3 irmãs (com
ela, são 4 meninas), logo no total são 4
meninas e 3 meninos. Na visão de um
irmão, ele tem 2 irmãos e 4 irmãs.

683. A pessoa está sentada no seu colo.

657. Sombra.

684. Para ver como a água entra no coco.
685. Não adianta regar que eu não cresço
mais.
686. Católica Apostólica.

658. Todos, pois prédio não pula.

687. Pois ele estava transportando laranjas.

659. Papel de bala.

688. Caixa de fósforos.

660. Pimenta.

689. O Cristóvão Com-Lombo.

661. U V W.

690. O botão.

662. Um confete de ressaca.

691. Quarta-feira.

664. O tempo é o Senhor da Razão, e a novela
é a Senhora do Destino.
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663. É uma Blueblueleta.

692. Batendo nela com um dicionário.
693. CaviAR.

665. Um car-naval.

694. Por falta de couro parlamentar.

666. Uma invenção que veio na hora certa.

695. Estrada.

667. Caminho.

696. Robin, chegamos em Gotham City.

668. Chã de fora.

697. Você chora quando mete a faca em uma
cebola.

669. Do pescoço para cima não têm nada.
670. A língua.
671. Porque ele tinha pocopó pocopó pocopó.
672. O carrinho de mão.
673. Você não é meu irmÃO, porque é minha
irmÃ.
674. A MORdomia.

698. Montanha.
699. É um asterisco que passou gel.
700. Arnold Faz-e-nega.
701. Vento.
702. É o sujeito morar sozinho e fugir de
casa.
703. O coco.

675. TáXI.
676. Porque na etiqueta vem escrito: "Lave
antes de usar".

704. O nariz.
705. É não querer dividir nem os prejuízos.

677. Porque o Clark can’t.

706. Charlie Brownie.

678. Nenhum dos dois existe.

707. Não posso, estou monstruada!

679. Réu e pote.

708. Porque ele passou dos 80.
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710. A ponte.

736. Imprevidente.

711. Dar "boa noite" ao apresentador de TV.

737. A Miss Take.

712. O Seu Pultura.

738. De espermatozóides, porque de um
milhão, só um é gente.

713. Doidimai.

739. Você é fei Jão.

714. Múuuu-cilon.
715. Porque a minhoca é mole e o vento é
fresco.
716. Dar rasteira em cobra.

740. Caçar é quando se mata um "animal" e
casar é quando o animal se mata "sozinho".
741. O Bicho da Seda.
742. Tá de Brinks.

717. A âncora.

743. Na Mega Cena.

718. Kuwait.

744. Ela te devolve o troco.

719. Um capink.
720. A menstruação descer de elevador.

746. A aliança.
747. Quem vê cara, não vê que horas são.

722. Porque ela tentou entrar na internet.

748. Porque lá fura-cão.

723. Mas que cheiro de cenoura.

749. Porque se fossem 5, seriam fivemigas.

724. Uma acerola alpinista.

750. César Cyellow.

725. Ele começa pelo pão e pelo hambúrguer,
só pra poder isolar o X!

751. Vingadores eu-te-mato.

726. Ser reserva de gandula.

752. Uma super-azeitona que vai salvar um
fandango com crise existencial.

727. Um bebê brincando com um gillette.

753. O parafuso.

728. O Fábio Por-chat.

754. Ricos.

729. Passe os dois na bunda, o que te fizer
gritar é a lixa.

755. O elefante é paquiderme e cama é
paquidurma.

730. Pé-de-moléculas.

756. O PAIstel.

731. O peido do Hulk.

757. Compra um Citroën Quisara.

732. Porque ao contrário de Deus, o Satanás
não pode estar em todos os lugares ao
mesmo tempo.

758. Canoa.

733. Porque o Hulk estava verde e precisava
ser mais maduro.

759. Como os anus passam rápido!
760. O auTHORama.
761. Porque eles queriam a taça.

734. Porque ele está extinto.

762. O semáfaro.

735. Faca.

763. Lei de Gaga.
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721. Porque elas não conseguem imaginar
como colocar duas xícaras de água dentro
daqueles pacotinhos.

745. Nunca se soube de tal caso. A ciência
ainda investiga o assunto.

Charadas Difíceis
Charadas

764. Taka nikel naka neka.

790. Porque ele só dá trombada.

765. Uma ave morta.

791. Eu verei e eles verão.

766. DisjunTHOR.

792. Pilão.

767. Pablo Skol Bar.

793. Um bebê dentro do microondas.

768. Porque ela estava fazendo o Ben sem
olhar a Ken.

794. Porque eles usam só a letra "T" da
agenda: Telefone da Maria, Telefone do
Manoel, Telefone da Maria, etc.

769. Moskitu Kemata.

795. Basta fazer cócegas nele, e o suco-ri.

770. Abana-Ana.
771. A estátua.
772. O cachorro é claro. Ele vai calar a boca
assim que entrar.
773. O Demo leitor.

798. Vomitar em canudinho.

800. São precisos os mesmos 5 minutos.

776. O Sonho de Valsa é bombom e o
Rebolation é bom bom bom!

801. Saudade.
802. O morto de sede beber a água do joelho.

777. 13, pois fugiram de-Zé-sete.

803. Óculos.

778. O atestado de óbito.
779. Até o meio da mata, depois do meio já
está saindo.
780. São Fena.

804. Porque o limpador de para-brisa fica
dizendo não.
805. Um preguiçoso.
806. A Sky está sempre na frente, mas a Uva
passa.

781. Porque é lá que os Cazaquistão.
782. Lambo Três.

807. THORttenham.

783. O Sir Cunferência.
784. Se correr Wikipédia, se ficar o Google
Chrome.
785. Velozes e Furiosos.

808. Esqueceram Dra-min.
809. A Culpa é das Estrelas.
810. A cabeça, pra aguentar tanto chifre.
811. O Sol.

786. Meteoreos.

812. O seu fim.

787. 7 dias.

813. Para enfeitar os vasos sanguíneos.

788. Alho.
789. Ambos custam 200 reais, o clímax é
muito rápido, e quando a borracha se rompe,
eis o problema.

814. Um urubu que quase foi atropelado por
um avião.
815. 100 portugueses, 1 para segurar o prego
na parede e 99 para empurrar a parede.
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775. Poça.
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797. PanTHANOS.

799. A letra "d", pois nenhum outro mês tem
essa letra.

774. Porque estava sem cobertura.

© RachaCuca.com.br

796. Serro-tche, alica-tche e martelo, porque
ele ba-tche.
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816. Punto.

845. Abestado-islâmico.

817. São antônimos.

846. A letra O.

818. O resto da família.

847. A MORatória.

819. Calça.

848. Pi ao I.

820. O Kia Soul.

849. Camon-dongo.

821. Uma chinesa que perdeu seu marido na
multidão.

850. Seu Vagem.

822. Ouço os peitos.

852. Noz-moscada.

823. Contrafilé.

853. Porque eles acreditam que no fundo
eles ainda são inteligentes

824. AMORtização.
825. Noz.

854. O avião é TAM, o louco é TAM TAM e o
Ayrton Senna é TAM TAM TAM... TAM TAM
TAM...

826. No condo-Minnie.
827. Zerinho ou Um.

856. O que é isso companheiro?

829. Din din din.

857. Violão.

830. Molhada.

858. O peso.

831. É uma azeitona de castigo.

859. Porque o pai Osama.

832. Wasabi.

860. Ver um banguela mordendo gilete.

833. O Tiranossauro Rex-ona.

861. O futuro.

834. O chocolate, pois vem do kcal.

862. Banana.

835. Uma sem hora.
836. Porque no peito dela não tem a data de
validade.
837. Carta.

839. O PC do B.

864. Foi dar uma voaDORA.
865. Miar.

867. A sopa de letrinhas.

840. Ô meu array.
841. Porque não tinha lugar pro passageiro.
O cobrador ia junto com o motorista.
842. Ambos tem orelha.
843. O lobisomem volta ao normal de dia.
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863. Fim de ano na Globo.

866. Não é possível responder “não“ à
pergunta: ”Você está vivo?".

838. O chapéu.
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855. A perna da gente.

828. O semáforo.

844. IVone.

851. Ele ficou transTHORnado.

868. A sanguessuga irá embora quando sua
vítima morrer.
869. Boston.
870. Mamonas Assassinas.
871. Descer as escadas em um incêndio com
uma faca na mão.
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872. 20 mil Éguas sobre Marina.

901. Porque dói colocar os seios para ferver.

873. Porque o detergente tira até as
gorduras mais difíceis.

902. "Boirocoxô".
903. Comprar uma muuuuuuu-chila.

874. O caranguejo.

904. A Cagada Final.

875. O Seu Nôra.

905. O cão peão.

876. A mãe-zena.

906. ViAdulto.

877. Escova de dente.
878. Aba-Jour.

907. O pequeno argentino que vive dentro de
cada um de nós.

879. Vão ao infinitivo e além!

908. Um surdo, um mudo e um paraplégico.

880. Telha.

909. A zebra, porque ainda é em preto e
branco.

881. O Milk Shakespeare.

910. No forno assa pão e na lagoa há
sapinho.

882. O machado.
883. An-durinha.
884. Pensamento.
885. Off-talmologista.

912. Porque o martelo é pro-pino e a tesoura
é pro-pano.

886. É o John Lennon.
887. Uma perereca com crise existencial.
888. Os seis anões, porque um anão é mudo.

913. Restart.
914. Francisco Cuoco.
915. Ele bat-palma.

889. É o ácido acético.

916. Ficar valente, chorar pela ex e pegar
mulher feia.

890. A cor-cunda.
891. ARcádia.

917. Porque ele tinha enTHORpecente.

892. Vamos fazer mais caquinhos.
893. Vem Diesel.

918. Nenhum. Se a lâmpada precisa ser
trocada, o mercado fará isso por si próprio.

894. Oreo gol, Oreo gol.

919. Uma ervilha que saiu do castigo.

895. Beber caldo de cana com adoçante.

920. Pro-jota.

896. Clima é o que está rolando entre a
gente, e tempo é o que a gente está
perdendo.

921. A MORena.
922. Engolir um batom para passar na boca
do estômago.

897. Livro.
898. Ficou passando mal.

923. Quando ele morde o pescoço de uma
girafa.

899. Para testar a força do pensamento.

924. Lisossomos.

900. Formigas treinando para o carnaval.

925. Ovo.
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911. É o butano, porque a ciência que estuda
ele é a butânica.
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928. É que o prédio edifício.

929. A letra O.
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