Charadas Engraçadas com Respostas
Lista de charadas engraçadas com respostas e dificuldades variadas (fáceis, médias e difíceis) para
dar risada e compartilhar com os amigos pelo WhatsApp.

1. Qual é a diferença entre uma pizza e a sua opinião?
Resposta: A pizza eu pedi.

2. Qual animal mais escorregadio?
Resposta: Óleo-pardo.

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

4. Qual é a conta mais segura?
Resposta: A conta corrente.

5. Por que o sabão não se intromete nos assuntos dos outros?
Resposta: Porque o sabão é neutro.

6. Qual é o prato favorito dos gulosos?
Resposta: O prato cheio.

7. Qual a semelhança entre cachorros e ouro?
Resposta: Tem uns quilate.

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

9. Qual é o cúmulo da burrice I?
Resposta: Contar os degraus da escada rolante ou dois carecas brigando por um pente.

10. Por que o português procura goiabada em pó?
Resposta: Para comer com queijo ralado.

11. Qual a banda que estimula os jovens a seguirem carreira militar?
Resposta: Ser PM aos 22.

12. Qual o pintor que adora a cor rosa nas suas obras?
Resposta: Pinkasso.

13. Por que a múmia chega atrasada nas festas?

Resposta: Porque ela é muito enrolada.

14. Por que os anões gostam de ser hospitalizados?
Resposta: Para receberem alta.

15. Quando você percebe que seu computador está velho?
Resposta: Quando a placa-mãe já virou avó.

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

17. Como se diz Testemunha de Jeová em chinês?
Resposta: Ding Dong.

18. Qual a diferença entre a namorada tímida e a chata?
Resposta: A tímida pega na mão e a chata pega no pé.

19. O que é um pontinho vermelho no meio da porta?
Resposta: Um olho mágico com conjuntivite.

20. O que o aposentado tem entre as pernas?
Resposta: Outro aposentado.

21. O que a galinha faz quando está com febre?
Resposta: Bota ovo cozido.

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

23. O que a diarréia falou para o peido?
Resposta: Vai na frente buzinando, que eu estou sem freio.

24. Como é o cabelo de um caramujo?
Resposta: Encaracolado.

25. Por que sociedades entre portugueses sempre dão certo?
Resposta: Porque um rouba do outro e deposita na conta conjunta.

26. Qual é o super herói preferido dos gordinhos?
Resposta: O Super Mercado.

27. O que o Faustão foi fazer no parquinho?
Resposta: Brincadeira, bicho!

28. Como se chama o filho do japonês com diarréia com uma indiana com os
intestinos soltos?
Resposta: Barrono Tohba.

29. Qual é a pedra que dança?
Resposta: Arrocha, arrocha, arrocha.

30. Qual é o nome da casa da ovelha?
Resposta: Lan house.

31. Por que o cachorro entrou na igreja?
Resposta: Porque ele era um Pastor Alemão.

32. O que o coelho disse quando se assustou?
Resposta: Ah, minha nossa cenoura!

33. O que significa uma loira soprando no ouvido da outra?
Resposta: Transplante de cérebro.

34. Por que não podemos jogar sabonete Asepxia no rio?
Resposta: Porque os peixes vão perder as espinhas.

35. Por que o atrito foi ao psicólogo?
Resposta: Porque ele foi sempre desprezado.

36. Antes de seu encontro, o rapaz comeu dois ovos, repolho e couve flor. Qual
é o nome do filme?
Resposta: Encontro Explosivo.

37. Por que as loiras quando viajam de avião não se sentam perto da janela?
Resposta: Para não desmanchar o penteado.

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

39. Qual animal mais gosta de cantar em grupo?
Resposta: A cobra-coral.

40. 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?
Resposta: A Vida é Bela.

41. Por que o Mario perdeu o processo para o Sonic?
Resposta: Porque a justiça é Sega.

42. Qual é o cúmulo de um astronauta distraído?
Resposta: Bater em outra nave e dizer que o acidente ocorreu por falta de espaço.

43. Qual o pronome adequado ao representante da justiça brasileira?
Resposta: Esse lentíssimo sr. Juiz

44. Qual é a diferença entre a cobra e a sogra?
Resposta: Nem todas as cobras são venenosas.

45. Como se chama um cara esperto em Portugal?
Resposta: Turista.

46. Qual a semelhança entre a mulher e o furacão?
Resposta: Ambos quando vão embora, levam seu carro e sua casa.

47. Qual a capital mais admirada do mundo?
Resposta: Caracas!

48. O que impede os detentos de fazer cocô?
Resposta: O intestino preso.

49. Como se chama a plantinha que não enxerga nada?
Resposta: Acelga.

50. Por que a loira tomou o remédio antes da hora certa?
Resposta: Pra pegar a doença de surpresa!

51. Por que o marido da viúva não pode se casar com a cunhada?
Resposta: Porque ele morreu.

52. O que é que tem que ser lambido para enfiar no buraco mais facilmente?
Resposta: A linha da agulha.

53. Por que é que o papel higiênico em Portugal tem um metro a mais?

Resposta: Por causa das instruções.

54. Qual a principal razão do divórcio?
Resposta: O casamento.

55. O que um instrutor de auto escola foi fazer em um show de forró?
Resposta: Ensinar o Frank Aguiar.

56. Qual o elemento químico que está sempre na sombra?
Resposta: O Índio, pois ele está embaixo do Gálio.

57. Qual a diferença entre a loira e um burro numa jaula?
Resposta: A jaula.

58. Por que são necessários milhões de espermatozoides para fertilizar um
único óvulo?
Resposta: Porque os espermatozoides são masculinos e se negam a perguntar o caminho.

59. O boi levou a vaca para o motel. Quem pagou a conta?
Resposta: Os dois, porque eles fizeram uma vaquinha.

60. Onde o boi foi comprar perfume?
Resposta: Na Boi-ticário.

61. Em quanto tempo se prepara um Miojo?
Resposta: 2 gols da Alemanha.

62. Por que as mulheres não sentem frio?
Resposta: Porque elas estão cobertas de razão.

63. Quais são os bandidos mais horríveis que existem?
Resposta: Os ma-feiosos.

64. Qual cangaceiro cria ovelhas e faz rodeio?
Resposta: Lan-pião.

65. Como é que se chama a revista Veja no interior?
Resposta: Óia.

66. Como o átomo de potássio ri?
Resposta: KKKKK.

67. Como se diz proctologista em japonês?
Resposta: Kotuka Hoku Dokara.

68. O homem comeu: macarrão, feijoada, bacalhoada e omelete. Depois foi ao
banheiro. Qual é o nome do filme?
Resposta: O Quinto Elemento.

69. Como fazer os olhos de uma loira brilhar?
Resposta: Acendendo uma lanterna no ouvido dela.

70. Qual o instrumento musical preferido do Batman?
Resposta: A Bat-eria.

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

72. Qual a diferença entre o padre e o bule?
Resposta: O padre é de muita fé, e o bule é de por café.

73. Por que no banheiro das loiras existem dois chuveiros?
Resposta: Porque um é para água normal e o outro para água oxigenada.

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

75. Como é que se chama bicicleta em japonês?
Resposta: Kuasimoto.

76. O que a poltrona falou para a mesa depois do banquete?
Resposta: Estou estofado.

77. Em uma igreja haviam 5 velas. Entraram 3 ladrões e cada um levou uma.
Quantas velas ficaram?
Resposta: 8 velas, porque eles levaram, e não roubaram.

78. Qual é a matéria que estuda os filhos?
Resposta: A filhosofia.

79. Por que se você encostar o ouvido no túmulo do Beethoven você escuta a
música dele ao contrário?
Resposta: Porque ele está decompondo.

80. Um cara sentou em uma cadeira cheia de purpurina. Qual é o nome do
filme?
Resposta: Ânus Dourados.

81. Por que o kiwi tem cabelo e o açúcar não tem?
Resposta: Porque o açúcar é maiscalvo.

82. Qual o cantor favorito dos anões?
Resposta: Toquinho.

83. O que é um refrigerante de laranja vestido no Halloween?
Resposta: Um Fanta-siado.

84. Como se chama um animal de duas corcovas encontrado no Polo Norte?
Resposta: Um camelo desorientado.

85. Qual é o melhor remédio pra tosse?
Resposta: Laxante. Quero ver você ter coragem de tossir depois de ter tomado uma boa dose.

86. O que o cavalo estava fazendo no orelhão?
Resposta: Dando trote.

87. Qual é a bebida que se bebe devagar, devagar, devagarinho?
Resposta: Martini da Vila.

88. Por que o sapo entrou no computador?
Resposta: Para poder namorar com a memória Rã.

89. O Sal xingou o Açúcar. O que o Açúcar disse?
Resposta: Nossa, que Sal grosso!

90. Como se chama o jornal do oculista?
Resposta: O globo ocular.

91. Qual macarrão que parou de ficar com os outros?
Resposta: Ex-peguetti.

92. Qual o problema de saúde que nenhum anão terá?
Resposta: Pressão alta.

93. De qual doença morreu o borracheiro?

Resposta: Pneu-monia.

94. Como se diferencia um pirata português de outros piratas?
Resposta: O pirata português é aquele que tem tapa olho nos dois olhos.

95. Qual o castigo para a bigamia?
Resposta: Duas sogras.

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

97. Por que o anãozinho atravessa a rua correndo?
Resposta: Para pegar embalo para subir no meio fio.

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

99. O que é a letra A que vive saltando?
Resposta: Assaltante.

100. Qual a diferença entre o tatu e a baiana?
Resposta: O tatu faz o buraco e a baiana vatapá!

101. Por que as rodas do trem são de ferro?
Resposta: Porque se fossem de borracha apagariam a linha.

102. Qual a partícula do átomo não sai de casa?
Resposta: O elétron-doméstico.

103. O que o boi respondeu para a vaca, quando ela o perguntou se ele gostava
bastante dela?
Resposta: Muuuuuuuuuuuuito!

104. Se o casamento foi feito no céu, então o que foi feito no inferno?
Resposta: Os dias depois do casamento.

105. Três caixas de leites estavam atravessando a rua, mas um carro as
atropelou. Por que só duas morreram?
Resposta: Porque uma era leite longa vida.

106. Qual tipo de conexão não pega no elevador?

Resposta: Internet Discada.

107. Como ficou o lápis depois que caiu?
Resposta: Desapontado.

108. O que o advogado da granja foi fazer na delegacia?
Resposta: Soltar a franga.

109. Por que o português subiu no coqueiro no dia de chuva?
Resposta: Para ver como a água entra no coco.

110. Por que o Chile é um saco?
Resposta: Porque fica embaixo do Peru.

111. Por que o tamanduá dorme enrolado sobre o próprio corpo?
Resposta: Para acordar com a perna formigando.

112. Do que um cátion tem medo?
Resposta: De um dógion.

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

114. Adriano, Vágner Love e Bruno em um carro. Quem dirige?
Resposta: A polícia.

115. O que fica entre as pernas, começa com B, tem C no meio e termina com A?
Resposta: A bicicleta.

116. O que jamais deve ser dito a uma pessoa anoréxica?
Resposta: O que não mata engorda!

117. O que são três tomadas juntas?
Resposta: Um trio elétrico.

118. Qual é o cantor que é azul?
Resposta: Pablo Avatar.

119. Por que a loira não sabe fazer gelo?
Resposta: Porque não aprendeu a receita.

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

121. Quantos portugueses são necessários para colocar uma lâmpada?
Resposta: 4 portugueses, um para segurar a lâmpada e 3 para girar a escada.

122. Como o pai de santo acessa a Internet?
Resposta: Com Umbanda larga.

123. Qual a diferença entre o sutiã e a ambulância?
Resposta: A ambulância carrega os feridos e o sutiã levanta os caídos.

124. Por que ninguém foi ao enterro do elefante?
Resposta: Todos tinham medo de ter que carregar o caixão.

125. O que o galo foi fazer no açougue?
Resposta: Ver a galinha pelada.

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

127. Por que é mais difícil fazer um boneco de neve loiro?
Resposta: Porque tem que deixar a cabeça oca primeiro.

128. O que pode ser pior do que cair um raio na nossa cabeça?
Resposta: Cair um diâmetro.

129. Qual é o guerreiro que mais socorre as pessoas?
Resposta: O SAMU-rai.

130. O que você faz quando uma loira te joga uma granada?
Resposta: Puxa o pino e joga de volta para ela.

131. Qual é o sujeito da frase "proibido estacionar"?
Resposta: Sujeito a guincho.

132. Qual é a bebida que o cego não bebe?
Resposta: A cer-veja.

133. Qual é o coletivo de pobre?
Resposta: Ônibus.

134. Qual é a pior coisa que pode acontecer com um morcego depois que ele
dorme?
Resposta: Diarreia.

135. Por que a galinha bateu a cabeça no chão?
Resposta: Porque ela queria um galo.

136. Qual a semelhança entre o namoro à distância e a orelha de um boi?
Resposta: Os dois estão perto do chifre e longe do rabo.

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

138. O que o tomate foi fazer no banco?
Resposta: Tirar um extrato.

139. Por que o Roberto Carlos é chamado de rei?
Resposta: Porque no show dele só vai coroa.

140. O que pensaram os outros convidados quando viram o Zangado chegar na
festa sem a Branca de Neve?
Resposta: Ah, Não!

141. O que é pior do que encontrar uma barata na sua comida?
Resposta: Encontrar apenas meia barata.

142. Qual operadora de celular vive gripada?
Resposta: A Tiiiiiiimmmmm.

143. Por que o mouse é muito mimado?
Resposta: Porque tudo o que ele quer, o mouse pad.

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

145. Por que as loiras bebem água balançando o copo?
Resposta: Porque água parada dá dengue.

146. Qual a diferença entre a mulher e a arma?
Resposta: Na arma você pode colocar um silenciador.

147. Qual é o estado que gosta de cavar buracos?
Resposta: Ama-pá.

148. O que a barata disse pro chinelo?
Resposta: Nossa, nossa, assim você me mata.

149. Qual a semelhança entre sogra e batata?
Resposta: As melhores estão enterradas.

150. Qual é o queijo que mais sofre?
Resposta: O queijo ralado.

151. Por que a loira toma pílula anticoncepcional?
Resposta: Para saber que dia da semana é.

152. Qual animal gosta de lutar?
Resposta: MuriSOCA.

153. O que é um pontinho verde sobre um pontinho amarelo no canto da sala?
Resposta: É uma ervilha de castigo ajoelhada no milho.

154. Qual é a fórmula da água benta?
Resposta: H Deus O.

155. Quando alguém tem um problema cardíaco, o que fazer?
Resposta: Apagar a luz, porque o que os olhos não vêem o coração não sente.

156. Como se chama o animal que faz cocô e põe a culpa nos outros?
Resposta: Cacatua.

157. Por que a hemácia foi multada?
Resposta: Porque ela não viu a plaqueta.

158. Qual é a fruta que é amiga de todos?
Resposta: A uva "parça".

159. Vila Belmiro lotada. Qual o nome do filme?
Resposta: 300

160. Como é feita a execução por gás letal em Portugal?
Resposta: Eles jogam um botijão de gás na cabeça do condenado.

161. Qual é a cidade que quando chove molha os bêbados?
Resposta: Bar-sem-lona.

162. O que o tijolo falou para tijola?
Resposta: Tem um ciumento entre nós.

163. Qual é a hora preferida do afogado?
Resposta: A hora da bóia.

164. Como uma pá cumprimenta a outra?
Resposta: Opá.

165. Por que não se deve partir o coração de uma régua?
Resposta: Porque ela possui centímentros.

166. Por que as loiras colocam pastel no leite?
Resposta: Para tomar leite pasteurizado.

167. Você conhece o site do cavalinho?
Resposta: É www ponto cavalinho ponto com ponto com ponto com ponto com ponto.

168. Qual a diferença entre o Robocop e o Frankenstein?
Resposta: É que o Frankenstein foi operado pelo SUS.

169. O que um funkeiro cego disse pro outro?
Resposta: Segue o braille.

170. Como se chama uma loira com dois neurônios?
Resposta: Superdotada.

171. O que o "c" disse para o "ç"?
Resposta: Cagando aí, né?

172. Por que a minhoca não quis beijar o minhoco?
Resposta: Porque não sabia se ali era a cara ou a bunda.

173. Por que o pinheiro não se perde na floresta?
Resposta: Porque ele tem uma-pinha.

174. Qual o transporte preferido do gaúcho?
Resposta: Patine-tchê.

175. Qual a diferença entre o rico e o pobre?
Resposta: Rico come caviar e pobre come o que vier.

176. Por que a menina riu ao ver comercial de remédio?
Resposta: Porque o Ministério da Saúde a diverte.

177. Quais são as únicas mulheres que tem certeza de onde seus maridos estão
todas as noites?
Resposta: As viúvas.

178. Por que a galinha subiu na árvore?
Resposta: Porque ela queria botar pra quebrar.

179. Qual a diferença entre uma mulher de TPM e um sequestrador?
Resposta: Com o sequestrador ainda existe uma possibilidade de negociação.

180. Qual o carro mais amado da Julieta?
Resposta: Alfa-Romeu.

181. Qual a rede social que os mineiros mais usam?
Resposta: Uaitsapp.

182. Qual é o tempero mais raivoso?
Resposta: O sal grosso.

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

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

185. Qual a celebridade mais estrábica?
Resposta: Ellen Ganzarolha.

186. Qual a voz mais desagradável?
Resposta: Voz de prisão.

187. Qual é a coisa mais rápida do mundo?
Resposta: A caganeira, pois não dá tempo nem de descer as calças.

188. Qual era o filme preferido de Steve Jobs?

Resposta: Kill Bill.

189. O que atira no calcanhar e acerta no nariz?
Resposta: O peido.

190. Uma loira e uma morena se jogam de um prédio. Quem chega no chão
primeiro?
Resposta: A morena. Porque a loira tem que parar para pedir informação.

191. O que tem nome de um animal e tem na alma das pessoas?
Resposta: A preguiça.

192. Por que proibiram o Hidrogênio de ir ao show do Metallica?
Resposta: Porque ele não é metal.

193. Qual é a pior coisa que pode acontecer para um peixe de água doce?
Resposta: Ser diabético.

194. Por que a garota só conversava no banheiro e nunca contava aos outros a
sua conversa?
Resposta: Porque era uma conversa privada.

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

196. Por que o porco mesmo morto continua feliz?
Resposta: Porque ele está de bacon a vida.

197. Qual é o papel mais engraçado de todos?
Resposta: O papel celofunny.

198. Qual a diferença entre um boneco de neve e uma boneca de neve?
Resposta: As bolas de neve.

199. Um casal estava no ato sexual quando morreram. Qual o nome do filme?
Resposta: A Última Cruzada.

200. Uma loira pintou o cabelo de preto. Qual o nome do filme?
Resposta: AI - Inteligência Artificial.

201. O que uma pá diz para a outra?
Resposta: Quero mais pás no mundo.

202. Por que a loira não usa papel higiênico?
Resposta: Porque ela não sabe qual é o lado certo.

203. Por que os sites de emprego não informam nada?
Resposta: Porque lá as informações são vagas.

204. Por que a sogra não tem problemas no trânsito?
Resposta: Porque a vassoura não pega engarrafamento.

205. Por que os portugueses não usam queijo ralado no macarrão parafuso?
Resposta: Porque farinha de rosca combina mais.

206. Como o Batman dorme?
Resposta: De Bruce.

207. Qual é a diferença entre os argentinos e os terroristas?
Resposta: Os terroristas têm simpatizantes.

208. O que é que o Ken coloca na comida?
Resposta: Molho Barbiecue.

209. O que nunca se come no café da manhã?
Resposta: O almoço e a janta.

210. Qual o instrumento musical mais odiado pelos anões?
Resposta: Contrabaixo.

211. Como se chama uma freira viciada em jogos de azar?
Resposta: Católica Apostólica.

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

213. Como você sabe que um advogado está mentindo?
Resposta: Seus lábios estão se mexendo.

214. Qual é a bebida que o pessoal da cadeia gosta de tomar?
Resposta: Caldo de cana.

215. Por que o português coloca o despertador debaixo do travesseiro quando vai
dormir?
Resposta: Para acordar em cima da hora.

216. O que é um pontinho amarelo tocando violão?
Resposta: Cheetos Buarque.

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

218. Qual o país onde todos tem a bunda branca?
Resposta: Kuwait.

219. Qual é a diferença entre o papel higiênico e uma lixa de pedreiro?
Resposta: Passe os dois na bunda, o que te fizer gritar é a lixa.

220. Por que existe sogra?
Resposta: Porque ao contrário de Deus, o Satanás não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo.

221. Uma família ficou perdida no deserto por 80 dias. Eles acharam um rio e
todos tomaram banho, menos a avó. Qual é o nome do filme?
Resposta: A Vó Tá Imunda a 80 Dias.

222. Qual a diferença entre um cachorro atropelado e um político atropelado?
Resposta: Antes do cachorro há marcas de freada.

223. Qual a diferença entre um supositório e um abacaxi?
Resposta: Se você não sabe, então fique esperto!

224. Qual a miss que foi escolhida por engano?
Resposta: A Miss Take.

225. Qual a diferença entre caçar e casar?
Resposta: Caçar é quando se mata um "animal" e casar é quando o animal se mata "sozinho".

226. Qual é o animal que faz shampoo?
Resposta: O Bicho da Seda.

227. Como se chama o japonês que roubou o banco?
Resposta: Ta-ka Grana Na Kazaca.

228. O que dá a mistura de uma geladeira e um canguru?
Resposta: Uma bolsa térmica.

229. De que o diabo morreu?
Resposta: Diabetes.

230. O que é que quando um homem pede pra colocar, a mulher fica
envergonhada, quando coloca ela gosta e, quando tira ela até chora?
Resposta: A aliança.

231. Um gordo e um magro se jogam de um prédio. Quem chega no chão
primeiro?
Resposta: O magro. Porque o gordo parou pra recuperar o fôlego.

232. O que a peteca falou para a galinha?
Resposta: Tenho pena de você.

233. Como a bruxa sai na chuva?
Resposta: De rodo.

234. Faustão e Jô Soares foram morar juntos em uma casa de dois andares. Qual
o nome do filme?
Resposta: Um Dia a Casa Cai.

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

236. Como você chama um garoto cego?
Resposta: Pelo nome, ele é cego não surdo.

237. O que um tobogã disse para outro?
Resposta: Como os anus passam rápido!

238. Uma mulher pula do alto de um edifício e cai sentada na cabeça de um
pedestre. Qual o nome do filme?
Resposta: Acusada de Morte.

239. Por que o passarinho mesmo batendo de cara no chão, ele acha engraçado?
Resposta: Porque ele racha o bico.

240. Qual é o traficante que toma uma gelada no boteco?
Resposta: Pablo Skol Bar.

241. Seu cachorro está latindo no quintal e sua esposa gritando no jardim, quem
você deixa entrar primeiro?
Resposta: O cachorro é claro. Ele vai calar a boca assim que entrar.

242. Como dividir 5 ovos para 3 pessoas, para que cada uma das pessoas fique
com 3 ovos cada?
Resposta: 1 ovo para cada homem e 3 para a mulher.

243. Como se chama um boneco de neve velho?
Resposta: Poça.

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

245. Qual a cantora que está bem e sempre pergunta sobre você?
Resposta: Bem-y-ocê?

246. Por que os loucos nunca estão em casa?
Resposta: Porque vivem fora de si.

247. Qual é o cúmulo de ser baixinho?
Resposta: Ter que subir na escada para amarrar os sapatos.

248. O que o Saci disse pro outro depois da janta?
Resposta: Estou Saci-ado.

249. Por que o carro elétrico não deu certo em Portugal?
Resposta: Porque nos primeiros cem metros a tomada soltou.

250. Qual o animal mais fuxiqueiro que existe?
Resposta: A fo-foca.

251. Por que os portugueses usam somente uma partição da sua agenda de
telefones?
Maria, etc.
Resposta: Porque eles usam só a letra "T" da agenda: Telefone da Maria, Telefone do Manoel, Telefone da

252. Por que não se pode comer um elétron?
Resposta: Porque ele tem spin.

253. Quais as três ferramentas preferidas do gaúcho?

Resposta: Serro-tche, alica-tche e martelo, porque ele ba-tche.

254. Qual é a garrafa que come ração?
Resposta: A garrafa PET.

255. Como o gaúcho cumprimenta no período noturno?
Resposta: Boa noi-Tchê.

256. Por que a loira atende o celular na lavanderia?
Resposta: Para não sair da área de serviço.

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

258. Qual é a parte mais forte do homem?
Resposta: A cabeça, pra aguentar tanto chifre.

259. O que dá a mistura de seu advogado e sua sogra?
Resposta: O seu fim.

260. Por que a loira come flores?
Resposta: Para enfeitar os vasos sanguíneos.

261. O que o dente pai falou pra dente mãe sobre o dente filho?
Resposta: É a cárie do pai.

262. O que o boi foi fazer no lago?
Resposta: BOIar.

263. O que se deve atirar a um argentino que está se afogando?
Resposta: O resto da família.

264. Qual é o carro que saiu do forno?
Resposta: O Kia Soul.

265. Qual o avô do Toddynho?
Resposta: O Vô Maltine.

266. Eram dois Toddynhos em cima da mesa, mas um caiu. O que o outro disse?
Resposta: Toddynho.

267. Como português faz leite em pó?
Resposta: Congela o leite e rala.

268. Qual é a carne que o bebê mais gosta de comer?
Resposta: A maminha.

269. Qual o jogador que desapareceu junto da inflação?
Resposta: Tostão.

270. O que é uma velha sem relógio?
Resposta: Uma sem hora.

271. Qual é a diferença entre o lobisomem e a mulher feia?
Resposta: O lobisomem volta ao normal de dia.

272. Qual é a semente preferida das moscas?
Resposta: Noz-moscada.

273. Qual a diferença entre o avião, o louco e o Ayrton Senna?
Resposta: O avião é TAM, o louco é TAM TAM e o Ayrton Senna é TAM TAM TAM... TAM TAM TAM...

274. Qual é o lanche mais evangélico que existe?
Resposta: Misto Crente.

275. Por que os filhos do Bin Laden são felizes?
Resposta: Porque o pai Osama.

276. Por que parente é igual a dente?
Resposta: Porque quanto mais afastado melhor pra não juntar sujeira.

277. Quando uma pessoa nasce no Brasil, vive nos Estados Unidos e morre no
Japão, o que ela é?
Resposta: Defunto.

278. Qual a diferença entre um advogado e uma sanguessuga?
Resposta: A sanguessuga irá embora quando sua vítima morrer.

279. Qual a cidade favorita das moscas?
Resposta: Boston.

280. Por que o magrelo tem que tomar banho com os braços abertos?

Resposta: Para não ser engolido pelo ralo.

281. O que o macaco disse para o vidro?
Resposta: Vamos fazer mais caquinhos.

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

283. Como se chamava o Renato Russo antes de 1991?
Resposta: Renato Soviético.

284. Por que as loiras não amamentam seus filhos?
Resposta: Porque dói colocar os seios para ferver.

285. Um homem foi a um banheiro e morreu. Qual o nome do filme?
Resposta: A Cagada Final.

286. Qual é o animal mais antigo do mundo?
Resposta: A zebra, porque ainda é em preto e branco.

287. Qual a doença que afeta o elefante?
Resposta: Trombose.

288. Qual é o ator que quando peida faz eco?
Resposta: Francisco Cuoco.

289. Por que a loira fica tão feliz quando monta um quebra-cabeças em uma
semana?
Resposta: Porque na caixa dizia: "de 4 a 6 anos".

290. O que o português foi fazer no açougue com uma gaiola?
Resposta: Comprar frango à passarinho.

291. Qual é a maior injustiça do Natal?
Resposta: É o peru que morre e a missa é do galo!

292. Como a loira faz para matar um peixe?
Resposta: Afoga ele.

293. Dois frangos estavam voando, mas um deles caiu. Por que o outro
continuou voando?

Resposta: Porque ele era um frango à passarinho.

294. O que um cientista careca disse para um outro cientista careca?
Resposta: Lisossomos.
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