Charadas Fáceis
Charadas

As melhores charadas fáceis com respostas para você se divertir e passar o tempo. As
charadas/adivinhas são legais para crianças e adultos.

Qual o brinquedo favorito do Batman no parque de diversões?

2.

Qual é a diferença entre uma pizza e a sua opinião?

3.

Que energia só tem em casa?

4.

Onde o doente não pode ficar?

5.

O que o Thor mais gosta no frio?

6.

Uma mulher tem 30 reais para dividir entre suas duas filhas. Que
horas são?

7.

Por que no dia dos namorados o comércio vende mais que no dia das
mães?

8.

Qual é o bar que o Seu Madruga odeia?

9.

Qual apresentador de TV tem o melhor porte físico para se olhar?

10.

Não é carro nem foguete, não faz fumaça nem pó.
Papai Noel no comando, guia, mas não está só.
Quem sou eu?

11.

Qual é o estado que gosta de bagunça?

12.

Qual a fruta mais cara de todas?

13.

Em qual cidade está a presidência dos dentes?

14.

O que é, o que é? É irmã de minha tia e não é minha tia.

15.

Por que o sabão não se intromete nos assuntos dos outros?

16.

Qual cão que voa?

17.

Qual é o prato favorito dos gulosos?

18.

Qual é a fórmula da cal?
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O que tem na árvore e no paletó?

20.

Qual o contrário de papelada?

21.

Por que a vaca não vai na academia?

22.

O que o OMO disse para a mulher dele?

23.

Por que as hemácias não se perdem na corrente sanguínea?

24.

O que é que pega pelo corpo, escuta pela cara e fala pelo pé?

25.

O que o Thor mais gosta de comer?

26.

O que é que se coloca na mesa, corta-se, recorta-se e não se come?

27.

Qual a semelhança entre cachorros e ouro?

28.

O que é, o que é? É cheio de buraco mas segura a água.

29.

O que tem escamas, mas não é peixe, tem coroa, mas não é rei?

30.

O que é que quanto mais limpo, mais sujo fica?

31.

Qual é o cúmulo da burrice I?

32.

O que é, o que é? Não tem pé, roda, asa, ventre ou nadadeira, mas
mesmo sem ser carregada pode dar ao mundo uma volta inteira.

33.

Qual a diferença entre o porco e a rua?

34.

Qual o carro mais azedo que existe?

35.

Qual time de futebol argentino te ensina como fazer uma boa prova?

36.

O que não tem no mundo e tem no mar?

37.

Quem já ouviu a piada do porco?

38.

Qual é o cúmulo da preguiça II?

39.

Por que os patos traem?
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Qual é o carro preferido dos ursos?

41.

Qual o cristal preferido do Renato Aragão?

42.

Qual a marca de perfume que estraga os dentes?

43.

Qual é a rede social dos vegetarianos?

44.

Qual é o carro que só anda bem vestido?

45.

Qual é o nome da peça de roupa que os anões mais usam?

46.

Você conhece a piada do pônei?

47.

Qual é o peixe mais salgado do mundo?

48.

O número 3,14 ficou preso na floresta. Qual é o nome do filme?

49.

Qual é a parte mais rápida da casa?

50.

Qual o pintor que adora a cor rosa nas suas obras?

51.

Quantos animais Moisés levou na arca?

52.

Qual é o amor do morcego?

53.

O que é, o que é? Tem letras, pontos e alguns podem ter números.

54.

Qual é a comida que a cabra mais gosta?

55.

O que é um pontinho marrom no pulmão?

56.

Por que a parede ficou azul?

57.

Que objeto da mobília de casa afirma ser uma nota musical?

58.

Qual é o negócio mais lucrativo do mundo?

59.

Uma mulher que cuida de criança se candidata à prefeita e fica em
segundo lugar. Qual o nome do filme?

60.

Qual o animal que nunca morre?
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Qual o cúmulo do engano?

62.

O que é que se encontra no meio do purgatório?

63.

O que é, o que é? Às vezes ouve mas não fala e às vezes fala mas não
ouve.

64.

Que horas são quando duas meninas dormem no mesmo quarto?

65.

O que mexe para todos os lados, pode ter várias cores, mas não sai do
lugar?

66.

Qual a atriz mais enxuta?

67.

Por que um português prendeu dois casais dançando em uma festa?

68.

Qual a palavra de oito letras que tirando quatro continua oito?

69.

Qual é a famosa que tem sobrenome de uma estação do ano?

70.

Por que uma conversa entre galinhas nunca acaba?

71.

O mais velho olha para o norte e o mais novo para o sul. Que horas
são?

72.

O que é feito de vidro e mostra tudo o que vê?

73.

O que o chinelo disse pra barata?

74.

Qual a ave maltrata outras aves?

75.

Qual a roupa feminina que o Goku mais gosta?

76.

Por que a múmia chega atrasada nas festas?

77.

O que o sapato falou pro outro sapato?

78.

Por que os anões gostam de ser hospitalizados?

79.

Quando você percebe que seu computador está velho?

80.

Qual o resultado do cruzamento entre um japonês com um pavão?
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Deus tem, mas a rainha, não. O duque tem no começo, e o rei Midas
tem no meio. O que é?

82.

Qual é o amor que dói?

83.

Qual a parte do corpo do Thor que ele mais gosta?

84.

Qual inseto luta MMA?

85.

Qual é a vó da bebida?

86.

O que um bolo com frio disse pro outro?

87.

O Alien não consegue estender as roupas no varal. Qual o nome do
filme?

88.

Que cara anda de lado?

89.

Qual o X-men que quer crescer?

90.

Por que mulheres não podem ser eletricistas?

91.

O que é, o que é? Tem coroa mas não é rei, tem raiz mas não é planta,
trabalha no almoço, no lanche e na janta.

92.

O que um escorregador disse para o outro?

93.

Por que há tantos partos prematuros na Argentina?

94.

O que o pintinho chamado Relam fazia durante a chuva?

95.

Qual remédio os gatos usam quando se machucam?

96.

Onde o domingo vem antes do sábado?

97.

Qual a diferença entre um argentino e uma pilha?

98.

Em qual cidade os tatus não podem andar de carro?

99.

O homem que não sabia conjugar no pretérito perfeito assaltou um
banco. Qual o nome do filme?

100.

O que é que se quebra quando se fala?
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Onde a Dora trabalha fazendo pães?

102.

Qual a ave instrutora de turismo?

103.

Qual é o rei dos queijos?

104.

Qual é a Lua que nunca está com fome?

105.

Por que um tigre auxiliava o idoso a andar?

106.

Qual é o animal favorito dos pintores?

107.

O rato roeu a roupa do rei de Roma. Quantas letras R têm isso?

108.

Por que o japonês não pode ser eletricista?

109.

Como é que um português mata uma minhoca?

110.

Qual é o cúmulo da fome?

111.

O que o Batman mais gosta de fazer na internet?

112.

O que é um pontinho vermelho na árvore?

113.

Onde o Batman conheceu o Robin?

114.

Qual a diferença entre a namorada tímida e a chata?

115.

O que é um pontinho vermelho no meio da porta?

116.

Por que a loira jogou a lâmpada para fora da janela?

117.

Qual a especialidade médica do Thor?

118.

Qual é o nome do confeiteiro chinês?

119.

O que é um piolho na cabeça de um careca?

120.

Você acha um elétron e leva ele para casa. Qual é o nome dele?

121.

A laranja foi ao médico com tosse seca e febre. Qual o diagnóstico?
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O que é, o que é? Quem está dentro nunca sai, quem está fora não
quer entrar.

123.

Qual é a operadora que nunca diz tchau?

124.

Qual a cidade que sempre está precisando de ajuda?

125.

O que é um pontinho amarelo em cima de uma moto?

126.

O que a galinha faz quando está com febre?

127.

Qual a semelhança entre o Rio Grande do Norte e o fim do ano?

128.

O que os presidiários comemoram no ano novo?

129.

O que tem asas mas não voa, tem bico mas não bica?

130.

Uma placa placa de gelo tem 1 centímetro de largura e 2
centímetros de comprimento. Qual é o nome do filme?

131.

Qual a cidade preferida do Papai Noel?

132.

Quantos lados tem a bola de futebol?

133.

O que é que não se quebra com uma pedra, mas se quebra com um
ovo?

134.

O que acontece se um ciclista entrar em campo?

135.

O que é, o que é? O homem tem no meio, a mulher tem na frente, o
padre não tem.

136.

Qual o filme preferido dos políticos brasileiros?

137.

Qual a parte do corpo que não possui matéria?

138.

Qual o cúmulo do vegetarianismo?

139.

Como é o cabelo de um caramujo?

140.

Como o Thor se comunica com os outros Vingadores?

141.

Qual é o ar favorito dos baianos?
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O que é um pontinho vermelho no palco?

143.

O que é um pontinho amarelo na savana?

144.

A mãe de Maria tinha 5 filhas: Ra, Re, Ri, Ro. Qual o nome da quinta
filha?

145.

Porque o Demolidor só passa na Netflix?

146.

Por que o menino sempre deixa o seu óculos na escada?

147.

Qual é o super herói preferido dos gordinhos?

148.

Qual é a diferença entre a tartaruga, o navio e a família?

149.

Qual é a dança preferida do boi?

150.

Qual o mês mais novo?

151.

A cada ano eu nasço gordinho e fico logo pendurado, a cada ano
morro fininho e logo sou descartado. Quem sou eu?

152.

Qual é o dente que estava fora dos planos?

153.

Quem é o tio da construção?

154.

Quando uma ave morre, ela se transforma no quê?

155.

Qual o país que todos estão na academia?

156.

Qual animal trabalha em fazendas?

157.

Qual é o dente que pensa no amanhã?

158.

Qual é o condimento que os britânicos mais gostam?

159.

O que é que dá voltas, alguns gostam que ele passe e outros não,
nunca está parado e tempo é que não falta?

160.

O que o pagodeiro foi fazer na igreja?

161.

Qual é o nome da casa da ovelha?

© RachaCuca.com.br

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

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

142.

8
Resolva Mais Charadas
rachacuca.com.br/x/charadas

MAIS
QUEBRA
CUCAS

Charadas Fáceis
Charadas

Por que o cachorro entrou na igreja?

163.

Como acaba um jogo de futebol entre patos?

164.

Qual é o cachorro que não late?

165.

O que um átomo de cloro respondeu para outro quando este
perguntou se a eletrólise ígnea do cloreto de sódio produz gás cloro?

166.

O que Thor foi fazer no hospital?

167.

O pai de Pedro tinha 5 filhos: Pata, Peta, Pita e Pota. Qual o nome do
outro filho?

168.

O que é um pontinho marrom no Brasil em 1500?

169.

Qual é o animal que a vaca mais gosta?

170.

Qual é o doce que gosta de brigar?

171.

Um homem bateu a cabeça na quina de uma mesa e morreu. Qual é o
nome do filme?

172.

O que tem boca mas não fala?

173.

Qual super-herói sempre chega pontualmente no trabalho?

174.

Qual aplicativo os presidiários usam para fugir da cadeia?

175.

Qual cor é elétrica?

176.

Qual o tipo de internet que o mineiro usa?

177.

O que significa uma loira soprando no ouvido da outra?

178.

Por que não podemos jogar sabonete Asepxia no rio?

179.

Por que a piada da bola é a melhor?

180.

Estou muito embrulhadinho e enfeitado com um laço.
Quando me recebem dão um beijo e um abraço.
Quem sou eu?
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Qual é o cúmulo da sorte?

182.

Por que o atrito foi ao psicólogo?

183.

O que o chão disse para o tapete?

184.

Qual o animal que sabe do passado?

185.

O que bate na gente o tempo todo, mas a gente nunca reclama?

186.

Leve como uma pena, mas ninguém consegue segurar por muito
tempo. O que eu sou?

187.

Qual a semelhança entre o dinheiro e o segredo?

188.

Qual é o papel favorito dos Minions?

189.

O que o paraquedas disse ao paraquedista?

190.

O que é um pontinho vermelho no meio do mar?

191.

Qual o vilão que está sempre gritando?

192.

O que todo mundo precisa, todo mundo pede, todo mundo dá, mas
ninguém segue?

193.

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

194.

Como se chama uma loira que tem metade do cérebro?

195.

Por que o português senta na última cadeira do cinema, quando vai
assistir a uma comédia?

196.

O que é um pontinho preto no azulejo do hospital?

197.

O que a lagartixa falou para o namorado que ela queria que estivesse
perto dela?

198.

Qual é o ar que serve de proteção?

199.

O que acontece com o leite da vaca depois de um terremoto?

200.

Qual é a doença que os Vingadores têm mais medo?
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Eram 5 pessoas. 3 tentaram fugir, 2 tentaram ficar. Quantos ficaram?

202.

Qual é o órgão que é da polícia?

203.

Qual é o eletrodoméstico preferido do Batman?

204.

Qual a diferença entre o gato e a Coca-Cola?

205.

O que é, o que é? Tenho uma grande memória, porém eu não sei
pensar, alguns me usam para lazer e outros para estudar.

206.

Um homem comeu um quilo de alho e depois escovou os dentes.
Qual o nome do filme?

207.

É um pássaro brasileiro e seu nome de trás para frente é igual.

208.

O que falta no Rio para fazer frio?

209.

Por que o alho tem medo de plantações?

210.

Por que o gato mia para a Lua, mas a Lua não mia para o gato?

211.

Por que o Mario perdeu o processo para o Sonic?

212.

Nas novelas, como fazer para os atores vovôs falarem mais alto?

213.

Por que uma loira usa xícara com duas alças?

214.

Qual é a vó do milho?

215.

O que o Yoda disse para Tiradentes?

216.

Quando você sabe o que sou, não sou. Quando você não sabe o que
sou, eu sou. Quem sou eu?

217.

Qual é o barco feito de cera?

218.

Onde foi assinado o Tratado de Tordesilhas?

219.

Qual chá é famoso na internet?

220.

Qual é a palavra que tem apenas 3 letras, mas acaba com tudo?
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Qual a diferença entre uma cobra venenosa e um advogado?

222.

Qual é a diferença entre a cobra e a sogra?

223.

4 + 4 + 4 equivale a 12. Qual é a outra soma de três números iguais
que também resulta em 12?

224.

O que é que sempre acaba com o dia quando chega?

225.

O que é que voa mas não bate as asas?

226.

Por que o gato é bom no videogame?

227.

Um homem sem braços se casou com a mulher também sem braços
e tiveram um filho. Qual é o nome do filme?

228.

O que o Batman falou pro DJ quando foi na festa em Gotham City?

229.

Por que a loira se jogou de um prédio com um shampoo na mão?

230.

O que o Lombardi falou quando chegou no céu?

231.

Por que Chris Brown atravessou a rua?

232.

Qual o cúmulo da magreza III?

233.

Como se chama um cara esperto em Portugal?

234.

O que a galinha foi fazer na igreja?

235.

Mantém sempre o mesmo tamanho, não importa o peso?

236.

Por que a cobra agora quer ser escova?

237.

O que é a máquina que tem o poder de parar o tempo?

238.

Quando você termina de tomar banho e pega a toalha, qual é a
primeira coisa que você seca?

239.

O pato botou um ovo, para que lado o ovo rolou?

240.

Qual o estado em que os Minions moram?
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Como é chamado um navio feito no Paraguai?

242.

Qual a semelhança entre a mulher e o furacão?

243.

O que é uma porção de pontinhos azuis na floricultura?

244.

Qual a diferença da polícia para o sutiã?

245.

Qual é a nota musical preferida dos carros?

246.

Qual fita diz o nome de uma operadora?

247.

O que aconteceu com costureira que foi pro baile funk?

248.

Como morre um neurônio de uma loira?

249.

Qual é o cúmulo do egoísmo I?

250.

Qual a capital mais admirada do mundo?

251.

Qual é o lugar em Paris que o Thor mais gosta de visitar?

252.

O que tem pescoço mas não tem cabeça, tem braço mas não tem
mão, tem corpo mas não tem pernas?

253.

O que impede os detentos de fazer cocô?

254.

O que o cirurgião e o matemático têm em comum?

255.

Um rapaz foi ao cinema ver um filme, mas sem perceber sentou em
cima de uma bala de menta. Qual é o nome do filme?

256.

Qual é o açúcar mais valioso?

257.

O que é que quanto mais se enxuga, mais molhada fica?

258.

Por que o porco anda com a cabeça baixa?

259.

O que o tomate perguntou para a cebola?

260.

Qual o peixe preferido dos políticos?

261.

O que os personagens do Toy Story falam quando alguém espirra?
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Comecei a fazer um churrasco, mas a carne começou a cantar funk.
Qual o tipo de corte da carne?

263.

Qual o cúmulo da inteligência?

264.

Qual é a parte mais velha do carro?

265.

Por que o passarinho não bate nos outros animais?

266.

Como se chama a plantinha que não enxerga nada?

267.

O que é um pé disse para o outro?

268.

Qual o resultado do cruzamento da girafa com o carro?

269.

Qual o campeonato que tira as suas dores?

270.

O que é que se passa pela boca da mulher duro, mas se começa a
esfregar fica borrado?

271.

O que o boi apaixonado disse pra vaca?

272.

Qual o casal de animais que Noé não levou em sua arca?

273.

Que é o país preferido da ovelha?

274.

O que tem no final do túnel?

275.

Qual é a capital que vive sorrindo?

276.

Por que o potássio é um elemento racista?

277.

O que tem boca mas não come, tem leito mas não dorme, tem
corrente mas não é preso?

278.

Qual é o bar favorito de Aleijadinho?

279.

Sou menor que meus irmãos,
não tem comparação.
Compare o meu nome,
E verá que sou grandão.
Que mês sou eu?
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O que um jogador de futebol faz quando acha que o goleiro é
professor de português?

281.

Qual é o jogador de futebol que dá premiações para os filmes?

282.

Como os gaúchos falam creme dental?

283.

Qual é o dente ao qual se confia todos os segredos?

284.

Qual é o ar que reza?

285.

Por que o Thor vai ao estádio?

286.

Por que o marido da viúva não pode se casar com a cunhada?

287.

O que deixa o jardim mais belo, a comida mais gostosa e o rosto mais
feio?

288.

O que uma garça disse para a outra?

289.

Por que o Thor estava com dor no pescoço?

290.

Qual o peixe que sempre tem uma arma?

291.

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

292.

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

293.

Qual é a profissão de Thor na televisão?

294.

Qual a fruta que mais pede ajuda?

295.

Por que o Barrichello colou um relógio no carro do Schumacher?

296.

Qual é a parte do banheiro que o Thor mais gosta?

297.

Se chove à meia-noite, é provável que em 72 horas faça sol?

298.

O que acontece se a formiga dormir de mau jeito?

© RachaCuca.com.br

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

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

280.

15
Resolva Mais Charadas
rachacuca.com.br/x/charadas

MAIS
QUEBRA
CUCAS

Charadas Fáceis
Charadas

O que um esqueleto caipira disse pro outro?

300.

Qual é o bicho que anda com as patas?

301.

O que é, o que é? Quando seca fica molhada.

302.

O que não anda, mas pode circular o mundo?

303.

Como se faz para comer um boi todo?

304.

Qual o super-herói que mais gosta de rir?

305.

Qual a principal razão do divórcio?

306.

Qual é o cúmulo do otimismo?

307.

Por que a loira dormiu no serviço?

308.

Onde os Minions moram?

309.

Quem cuida das crianças na Arábia?

310.

Qual é o corte de cabelo preferido do Thor?

311.

O que o Michael Phelps faz pra ganhar tantas medalhas?

312.

O que o próton disse para o elétron?

313.

Por que a mocinha não pode participar da Black Friday?

314.

O que é que quanto mais se aumenta, menos se vê?

315.

O que é, o que é? Que mesmo atravessando o rio consegue não se
molhar.

316.

Qual a diferença entre o pano e a galinha?

317.

Como o pato chama a pata?

318.

Qual é a parte do corpo que está sempre ligada?

319.

Qual cidade quer ser um instrumento musical?
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Qual a prótese que vive durante um longo período?

321.

Sou dito no Halloween, é uma tradição.
As crianças que hoje me falam, amanhã adultos serão.
Quem sou eu?

322.

Um homem bebeu um Tang laranja e se jogou da Torre Eiffel. Qual o
nome do filme?

323.

O que é, o que é? Fala mas não é gente.

324.

Qual o nome do carro que anuncia que vai chover?

325.

Quando é que um jogador de futebol trata o adversário como
criança?

326.

O que um gato faz na academia?

327.

O que te pertence, mas as outras pessoas utilizam mais do que você?

328.

O que a Dora usa no supermercado?

329.

O que é um pontinho laranja na penteadeira?

330.

Qual o lanche favorito do átomo?

331.

O que Stephen Hawking disse quando o computador dele estragou?

332.

O que é um pontinho verde na rua?

333.

Qual é o país que tem duas sílabas e uma delas é de comer?

334.

Qual é o cachorro favorito do Thor?

335.

Qual é o ar que é colorido?

336.

O que é, o que é? São irmãs gêmeas, moram uma ao lado da outra,
mas nunca se viram.

337.

Que cara não perde um programa do Silvio Santos?

338.

O que é, o que é? Tem sobre a mão e o coração.
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Qual a diferença entre a loira e um burro numa jaula?

340.

Quem chega na frente na corrida: o policial, o mecânico ou o atleta?

341.

O que o boi tem na cara?

342.

Qual é a vaca que vai à academia?

343.

Qual é a pessoa que descobre as dores dos doentes?

344.

O que nunca pede nada mas tem sempre alguém correndo para
atendê-la?

345.

Por que o tomate pegou um empréstimo no banco?

346.

O que um cão pensa quando vê uma árvore de Natal?

347.

O que é, o que é? Na água não molha e no fogo não queima.

348.

O que é, o que é? É salgada e não veio do mar, é gota e não veio do
céu, quando cai não quer parar, todo mundo já lambeu.

349.

O boi levou a vaca para o motel. Quem pagou a conta?

350.

Quem é o rei da energia?

351.

Fui na feira e comprei uma bela, cheguei em casa e comecei a
chorar com ela.

352.

Você pilota um avião, passa por cima de três nuvens e sete
montanhas. Qual é a idade do piloto?

353.

O que vem escrito na sola dos sapatos em Portugal?

354.

O que um botijão de gás disse pro outro?

355.

Qual é o único lugar que nunca bate sol?

356.

Onde o boi foi comprar perfume?

357.

O que é, o que é? Um pontinho amarelo no meio do deserto.

358.

Qual é o país favorito do boi?
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Qual é o cúmulo da matemática?

360.

Qual avião podemos comer?

361.

Minha casa levo nas costas,
Atrás de mim deixo uma trilha,
Sou lento de movimentos,
E não gosto do jardineiro.
Quem sou eu?

362.

Qual é o seriado preferido das portas?

363.

Como se faz omelete de chocolate?

364.

O que é que está acima do céu?

365.

O que a bola de boliche foi fazer na academia?

366.

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

367.

Qual é o cúmulo do azar II?

368.

Por que o Super Mario foi ao psiquiatra?

369.

Qual é o bar favorito dos argentinos?

370.

Eu estava escovando os dentes e a tampinha caiu no ralo. Adivinha
o que saiu do chuveiro quando fui tomar banho?

371.

Qual é o nome de um legume que as bruxas comem?

372.

O que uma galinha falou para a outra na hora de fazer o café?

373.

Qual é o mamífero cego?

374.

Qual é o gênero musical favorito do boi?

375.

Qual é o país feminino?
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Como um neurônio se comunica com outro?

377.

Qual a semelhança entre a banda de rock, o celular, o carro, e a
escola de samba?

378.

Um carro foi comprado na África. Qual é o nome do filme?

379.

Qual é o veículo mais sacana?

380.

Há duas casas em chamas, uma casa e outra barata. Em qual delas a
polícia apaga o incêndio primeiro?

381.

Qual atriz é um peixe cartilaginoso?

382.

Qual cangaceiro cria ovelhas e faz rodeio?

383.

Quando é que 2 + 2 não é igual a 4?

384.

Qual é o frango que está sempre na mesa?

385.

O que é, o que é? No monte se cria, e no monte se corta, e ninguém o
deseja, perto da sua porta.

386.

Um homem aceitou um desafio de beber 1000 latinhas de Coca-Cola
de uma vez, mas ele tomou 999 latas e não aguentava mais. Qual o
nome do filme?

387.

O que só pode ser usado quebrado?

388.

O que o cigarro falou pro homem?

389.

Qual é o chá que refresca a cabeça?

390.

Qual é o ar que tem 8 patas?

391.

Como é que se chama a revista Veja no interior?

392.

O que é, o que é? Tem coroa mas não é rei, tem espinho mas não é
peixe.

393.

Por que a vaca foi para o espaço?

394.

Qual cantor brasileiro tem o pai acima do peso?
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Por que Adão não tinha sogra?

396.

Qual é a panela que você usa quando está triste?

397.

Qual é a dança dos temperos?

398.

Com qual país dá pra fazer omelete?

399.

O que seria se chovesse relógio?

400.

Como o átomo de potássio ri?

401.

Por que o macaco tem medo de martelo?

402.

O que o Exterminador do Futuro falou com o homem que conserta
computadores?

403.

O que é, o que é? Quando bate na pedra não quebra e quando cai na
água se parte.

404.

Por que o chuveiro não entrou para o exército?

405.

O que é, o que é? Corta mas não se come.

406.

O que você deve fazer se encontrar um monstro verde?

407.

Qual a profissão de transporte de Thor?

408.

Qual é o tipo de mensagem enviada pelo Thor?

409.

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

410.

Por que o anão não pode lutar boxe?

411.

Qual o estado brasileiro que começa com um membro do seu corpo?

412.

O que é um pontinho verde em uma noiva?

413.

Como se fala policial em japonês?

414.

Qual é o elemento químico mais bem informado?
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Qual a semelhança entre um gravador e um aluno preguiçoso?

416.

Uma orquestra esteve reunida, mas não conseguiu tocar nenhuma
música. Qual o nome do filme?

417.

Qual é a diferença entre a sogra e a cobra?

418.

Como fazer os olhos de uma loira brilhar?

419.

Qual o instrumento musical preferido do Batman?

420.

Quais são as notas musicais mais confortáveis?

421.

Como acordar um músico?

422.

Qual é a estação do ano que dá esperança para os cegos?

423.

Como se chama a Jibóia que não sabe nadar?

424.

Por que os pintores e as costureiras têm que passar pelo purgatório
quando morrem?

425.

Qual o animal que a gordinha não quer encontrar de jeito nenhum
quando fica magra?

426.

O que o azeite disse para o vinagre?

427.

O que são 4 pontinhos no jardim?

428.

O que dá a mistura de uma pulga com a letra A?

429.

O que de noite tem cabeça e de dia perde?

430.

Qual é a diferença entre o dente de leite e o Palmeiras?

431.

Qual a atriz que faz cópias de imagens?

432.

Cai um sino na churrasqueira. Qual é o nome do filme?

433.

Qual é o ar que tem no sul do Brasil?

434.

Como se chama um pato que não se dá com os outros patos?
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Por que no banheiro das loiras existem dois chuveiros?

436.

O que é, o que é? Se compra para comer, mas não se come.

437.

Qual o herói que já está ficando velhinho?

438.

Qual cidade tem quatro partes?

439.

Qual doença se pode pegar ao usar notebook?

440.

Qual cor tem asas?

441.

O que é, o que é? O castelo que nem um rei ou rainha mora.

442.

O que aconteceu quando perguntaram ao cachorro qual o pior
cantor?

443.

O que é, o que é? Que vai até a porta de entrada, mas não entra.

444.

Qual é a capital que tem fruta no nome?

445.

O que o Cebolinha faz quando dorme?

446.

O que é que tem cabeça, tem pé, tem braços, mas não tem mãos?

447.

Para quem o hidrogênio ligou quando foi preso?

448.

Por que a mulher baixinha não gosta de ir ao hospital?

449.

Qual é o chiclete favorito de Poseidon?

450.

Um homem acidentalmente sentou em cima de um cachorro branco
com pintas pretas. Qual é o nome do filme?

451.

Qual é a cidade preferida das moscas?

452.

Por que o cobre dirige melhor que o ferro?

453.

O que é, o que é? Quando parte uma, partem as duas. Quando chega
uma, chegam as duas.

454.

Por que na tabela periódica ninguém fala com o Sn?
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Como se chama a galinha que pulou de um prédio e ficou louca?

456.

Como é que se chama bicicleta em japonês?

457.

Qual é o contrário de volátil?

458.

O que é um pontinho vermelho no alto do castelo?

459.

Qual o super-herói preferido do fotógrafo?

460.

O que é, o que é? É meu, mas meus amigos usam mais do que eu.

461.

Qual o contrário de corrimão?

462.

Qual o chá mais odiado pelo Batman?

463.

Em um barco tinha três homens, o barco virou. Por que só dois
molharam o cabelo?

464.

Qual o mês da maionese?

465.

Qual é o tipo de conexão dos gordos?

466.

Ge estava andando de bicicleta, mas ele não viu a ladeira que estava
à sua frente. O que falaram para ele?

467.

Qual o lugar mais quente de uma sala?

468.

Eu sou grande, verde por fora
E vermelhinha por dentro.
Sou cheia de sementinhas pretas.
Quem sou eu?

469.

Qual é o país preferido do padeiro?

470.

O que uma impressora disse para outra impressora?

471.

O gafanhoto traz na frente e a pulga traz atrás?

472.

Um cara sentou em uma cadeira cheia de purpurina. Qual é o nome
do filme?

473.

O que o Magneto pediu aos pais quando era criança?
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Qual é o ar que é um anjo?

475.

Qual cor é capaz de trancar as pessoas em casa?

476.

Qual a operadora que nunca morre?

477.

Qual é o bar favorito da nobreza?

478.

Por que a loira atende o celular deitada no chão?

479.

Por que não torço para o Botafogo?

480.

Qual o melhor legume de todos?

481.

O que é que pode aumentar 50% do seu valor quando colocado de
cabeça para baixo?

482.

O que é um pontinho marrom na feira?

483.

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

484.

O que é um pontinho verde no calendário?

485.

Qual é o ar mais talentoso?

486.

O que mantém sempre o mesmo tamanho sem importar o peso?

487.

Qual o médico que ri durante as consultas?

488.

Qual animal é o rei das charadas?

489.

O que é, o que é? Tem um palmo de pescoço, tem barriga e não tem
osso.

490.

Qual foi a arca criada para salvar os Dinossauros do Dilúvio?

491.

Por que o kiwi tem cabelo e o açúcar não tem?

492.

O que o pintor gaúcho usa para fazer pinturas em lugares mais altos?
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O que é, o que é? Tenho cauda, mas não sou cão. Não tenho asas e sei
voar. Se me largam, eu não subo. Saio ao vento para brincar.

494.

Qual presidente que ama tirar fotos?

495.

O que anda mas não tem pé, assobia mas não tem boca?

496.

Como se diz "tempestade" em japonês?

497.

O que anda com os pés na cabeça?

498.

Por que a loira não pode comandar um elevador?

499.

Qual é o animal que mais gira?

500.

O que a Dora usa para fazer buracos?

501.

Qual o país onde nunca anoitece?

502.

Qual o cantor favorito dos anões?

503.

Um homem que estava com uma forte diarréia, colocou sua TV na
frente do banheiro para assistir ao jogo de futebol. Qual o nome do
filme?

504.

Onde fica o Ponto G de uma mulher gorda?

505.

Qual o time mais quente de todos?

506.

Por que a salsicha espirra?

507.

O que Thor liga quando está cozinhando?

508.

Como se faz para saber que um espião é argentino?

509.

O que é um refrigerante de laranja vestido no Halloween?

510.

Qual a semelhança entre o cabelo ruim e o ladrão?

511.

O que é, o que é? Está no céu, está no jogo e mora no quartel.

512.

Qual o carro que sempre anda de ré?
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Brilho lá no céu, venho todas as noites.
Às vezes pedes um desejo e estou no presépio.
Quem sou eu?

514.

Por que as loiras ficam de olhos fechados diante de um espelho?

515.

O que é, o que é? Nasceu na água e na água foi criado, mas se
colocarem ele de volta para a água, ele morre.

516.

O que é que quanto mais se tira mais se tem?

517.

O que a mulher abaixa e o homem levanta?

518.

O que o ovo novo falou para o ovo velho?

519.

O que é que tem cara de macaco, rabo de macaco e não é macaco?

520.

Quem é o advogado do hidrogênio?

521.

Qual o parente que te protege da chuva?

522.

Qual a semelhança entre a bota e a calça?

523.

Onde o Super-Homem faz suas compras?

524.

O que é, o que é? Põe o mundo a dançar, tem notas e não é dinheiro.

525.

Qual é a fruta que também é animal?

526.

Qual é o time que teve um filho?

527.

Qual é a única fêmea que tem pinto?

528.

Por que o círculo sempre está quente?

529.

O que é, o que é? Tem rabo de porco, mas não é porco. Pé de porco,
mas não é porco. Costela de porco, mas não é porco.

530.

Qual é o nome do animal mais patriota do mundo?
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Começa o outono,
adeus meu verão.
As águas deste mês,
inundam o nosso coração.
Que mês sou eu?

532.

Sou vermelho e sumarento,
Salpicado de pintinhas.
Fico bem com chantilly.
Comem-me numas tacinhas.
Quem sou eu?

533.

Qual é o aparelho de computação que o Thor mais gosta?

534.

O que o goleiro utiliza para dormir?

535.

Por que Hitler perdeu a chance de invadir a Rússia?

536.

O que o cavalo estava fazendo no orelhão?

537.

Qual o cereal preferido do vampiro?

538.

Qual o país que só vemos pessoas com ética?

539.

Sei pular, mas só uma vez isso farei. Quando voltar a cair, outra
forma terei. Quem sou eu?

540.

Qual é o material de construção mais rápido do mundo?

541.

Qual é a turma do boi?

542.

O que o Thor mais gosta no banheiro?

543.

Um homem encontrou uma vaca morta de fome e de sede. O que ele
deu pra ela, água ou comida?

544.

Qual é a bebida que se bebe devagar, devagar, devagarinho?

545.

O que é, o que é? Se vem da cobra pode matar, se vem do navio, pode
salvar.

546.

Qual a cantora que está sempre atrasada?
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Qual animal Noé não levou em sua arca?

548.

Por que um dia vi um gato de um olho só?

549.

Qual é o estado brasileiro que está em todas as igrejas?

550.

Por que os zagueiros são os que mais deixam saudade quando se
aposentam no futebol?

551.

O que a banana falou para o tomate?

552.

Qual o aparelho de música que permite tudo?

553.

Qual é o cúmulo do exagero?

554.

Qual a profissão que precisa de uma mãozinha para trabalhar?

555.

Qual é o bar favorito dos espanhóis?

556.

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

557.

O que viaja ao redor do mundo enquanto fica em um canto?

558.

O que é pequeno como um rato, mas cuida da casa como um leão?

559.

O que acontece quando uma foca tem um objetivo em mente?

560.

O que todos têm, mas todos perdem?

561.

Qual continente é uma sensação de queimadura?

562.

O Sal xingou o Açúcar. O que o Açúcar disse?

563.

Qual é a cidade mais aplaudida do Brasil?

564.

Sou o mais famoso dos vampiros.
Saio apenas à noite e provoco muitos suspiros.
Quem sou eu?
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Qual é a capital que sempre ganha?

566.

Por que é recomendado ficar nu em um tiroteio?

567.

Qual a cor do cavalo Branco de Napoleão?

568.

Qual o contrário de diagrama?

569.

Qual a cidade que não tem táxi?

570.

De que a vaca foi fantasiada para festa?

571.

Por que as pessoas viajam em pé?

572.

Qual macarrão que parou de ficar com os outros?

573.

O dono do site esqueceu a própria senha. Qual o nome do filme?

574.

O que a campainha falou pro dedo?

575.

Qual é o fruto preferido do Thor?

576.

Qual o problema de saúde que nenhum anão terá?

577.

O que é, o que é? Se alimenta de léguas.

578.

Por que antes de atravessar a rua a gente primeiro olha pra um lado
e depois pro outro?

579.

Qual é o dente que não tem vida própria?

580.

Qual é o esporte mais popular entre os chefs mexicanos?

581.

Que cara vive na Bahia?

582.

O que o trator tem de comum com o parque de diversão?

583.

O que falta quando enterramos seis advogados na areia até o
pescoço?

584.

Como o pneu mata uma pessoa?

585.

Qual o instrumento que dá gritos?
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Como se faz para reconhecer um argentino numa livraria?

587.

De qual doença morreu o borracheiro?

588.

O M e o N estavam brincando de esconde-esconde, o M se escondeu
muito mal. O que o N disse pro M?

589.

Qual é o dente mais agressivo?

590.

Sou branca por dentro,
Amarela por fora
E tenho uma casca grossa,
Mas com a mão qualquer um me descasca.
Quem sou eu?

591.

Qual é o chocolate dos gatos?

592.

Qual é a artéria mais agrícola?

593.

O que é um pontinho amarelo no estacionamento?

594.

Um veterinário coloca uma lupa na vasilha de ração do cachorro.
Qual é o nome do filme?

595.

Como se diferencia um pirata português de outros piratas?

596.

Você conhece a piada do viajante?

597.

O que o astronauta foi fazer no teclado?

598.

Um homem tinha um dragão treinado, mas o dragão nunca ouvia
quando ele chamava. Qual é o nome do filme?

599.

Por que o namoro da goiabada com o queijo não deu certo?

600.

Qual carro serve pra jogar?

601.

Havia uma arca com: dois cães, um gato, um casal de coelhos, uma
centena de formigas e uma estrela-do-mar. Quantos animais
estavam nessa arca?

602.

O que é necessário para fechar uma porta?
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Qual é o dente que tem voz aguda?

604.

Qual o líder soviético que não curtia o Sol?

605.

Qual é o jogador que joga calçado, mesmo quando está descalço?

606.

Sou um pai muito feliz que traz ao lar muita alegria.
Ando sempre lá por fora, só venho a casa um dia.
Quem sou eu?

607.

Qual é o doce pelado?

608.

Por que temos vacas e bois próximos ao nosso estômago?

609.

Qual o castigo para a bigamia?

610.

Qual é a fruta que termina primeiro do que todas as outras?

611.

O que é, o que é? É filho do seu pai e da sua mãe, mas não é seu
irmão.

612.

O que trabalha apanhando?

613.

Qual é a profissão de arte do Thor?

614.

Como se faz para uma loira rir na segunda-feira?

615.

Qual é o animal peçonhento que trabalha com montaria?

616.

Estou sempre verde de inverno e verão.
Brilhante de luzes, no mês de natal vocês me acharão.
Quem sou eu?

617.

Qual é a profissão jornalística do Thor?

618.

Qual é o personagem que só acorda de madrugada?

619.

Qual é o dente que exige alguma coisa?

620.

Sou verde e moro no cemitério.
Ando devagar, mas não me tire do sério.
Quem sou eu?
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Por que em Minas Gerais não tem mar?

622.

Qual carro balança a rede?

623.

O que é minha, eu te dou, e ainda continua sendo minha?

624.

O que é que se eu for no seu, você não vai no meu, e se você for no
meu eu não vou no seu?

625.

Meu avô tem 4 filhos e cada filho tem 4 filhos. Quantos primos eu
tenho?

626.

Por que o porco não gosta do mecânico?

627.

O que é a letra A que vive saltando?

628.

O que a zebra disse para a pulga?

629.

Qual é o tênis que todos os famosos usam?

630.

Qual é o chá que ninguém gosta?

631.

Qual a diferença entre o tatu e a baiana?

632.

O que vale mais que um ouro, não custa nenhum centavo, é fácil de
achar e difícil de perder?

633.

Por que a mãe colocou o nome do filho de matemática?

634.

Qual o estado que solta hadouken?

635.

Qual é a comida que não é feita para se comer?

636.

Por que o homem usa terno no casamento?

637.

O que é, o que é? Nair tem na frente, Nando tem no meio e Cristian
tem atrás.

638.

Para qual santo você reza quando precisa comprar um novo
computador?

639.

O que mastiga mas não engole?
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O que Deus dá duas vezes, e se alguém quiser mais, terá que mandar
fazer?

641.

O que a Dora usa para afinar a cintura?

642.

Qual é a galáxia do chocolate?

643.

Qual a partícula do átomo não sai de casa?

644.

Qual ator está sempre sozinho?

645.

Qual é o dente que enxerga mais claro?

646.

Você está em uma sala escura com um único fósforo na mão. À sua
frente tem uma vela, uma lamparina e uma pilha de lenha. O que
você acenderia primeiro?

647.

O que o boi respondeu para a vaca, quando ela o perguntou se ele
gostava bastante dela?

648.

Qual é a cor que a Dora mais gosta?

649.

Qual é a cor favorita dos dançarinos?

650.

Qual o aparelho de iluminação preferido do Thor?

651.

Qual raça de cachorro pode pular mais alto que um prédio?

652.

O que o dente falou para broca?

653.

O que é, o que é? Nasce com rugas e morre lisinho.

654.

O que é fácil de ser levantado do chão, mas difícil de jogar longe?

655.

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

656.

Qual é o dente que possui visão sobrenatural?

657.

Se o casamento foi feito no céu, então o que foi feito no inferno?

658.

Qual o sentido que odeia relógios?
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O que é um neurônio na cabeça de uma loira?

660.

O que o pastel falou para o outro pastel?

661.

Qual é o evento musical mais esperado pelos petistas?

662.

O que o cachorro falou quando viu a cadelinha gostosa passando?

663.

Por que nunca roubam a moto do japonês?

664.

De que lado a galinha tem mais penas?

665.

Qual é o cúmulo da pobreza I?

666.

Qual a ciência que transforma cachorro em gato?

667.

Como a CIA prende os ladrões?

668.

Três caixas de leites estavam atravessando a rua, mas um carro as
atropelou. Por que só duas morreram?

669.

O que o gaúcho usa pra arrumar o cabelo?

670.

O que é, o que é? É verde mas não é planta, fala mas não é gente.

671.

O que é, o que é? Tem olhos mas não vê, tem boca mas não fala, tem
braços mas não abraça e tem pés mas não anda.

672.

Que cara ajudou no descobrimento do Brasil?

673.

Quem é o rei dos gordinhos?

674.

Qual é a cor mais inteligente?

675.

Qual o café preferido do gamer?

676.

O que é um pontinho verde no meio da rua?

677.

Qual estado americano não cai duas vezes no mesmo lugar?

678.

Sou verde e tenho ramos, todos gostam de me enfeitar.
E faço todos os possíveis para as casas alegrar.
Quem sou eu?
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Em um aquário tinha 10 peixes, mas 5 morreram afogados. Quantos
peixes sobraram?

680.

Qual é a igreja que o Thor frequenta?

681.

Como o Quico compacta a música dele no computador?

682.

O que o homem tem acima da coxa, abaixo do umbigo e quando ele
anda balança?

683.

Qual é o rei da hora?

684.

Qual a diferença da privada e da pilha?

685.

O que é preciso para que se possa apagar uma vela?

686.

Tem cabeça, tem dente, tem barba, não é bicho nem é gente. O que
é?

687.

O que o Batman mais sente no coração?

688.

Qual estado do Brasil tem mais sapos?

689.

O que acontece com os genes que violam a lei?

690.

Com relação à polítca, Thor é contra o quê?

691.

O que é, o que é? Vive em cima da mesa, compra-se para comer mas
ninguém mastiga, nem come.

692.

O que é um pontinho vermelho na TV?

693.

Como ficou o lápis depois que caiu?

694.

O que o vidro disse para a vidra?

695.

O que uma galáxia disse para a outra?

696.

O que o advogado da granja foi fazer na delegacia?

697.

O que é, o que é? Alimente-me e eu vivo. Dê-me água e eu morro.

698.

O que o filho do matemático fala quando quer ir ao banheiro?

© RachaCuca.com.br

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

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

679.

36
Resolva Mais Charadas
rachacuca.com.br/x/charadas

MAIS
QUEBRA
CUCAS

Charadas Fáceis
Charadas

O que é que mira no tornozelo e acerta o nariz?

700.

Que capital gostaria de ser um campo de futebol?

701.

Por que a ambulância não anda?

702.

Qual o celular que sente dor?

703.

Por que os míopes não podem ir ao zoológico?

704.

O que é, o que é? Você pode sentir mas não pode tocar.

705.

O que é surdo e mudo mas conta tudo?

706.

Por que o português toma banho com o chuveiro desligado?

707.

O que Papai Noel responde quando uma criança pergunta se ele roe
unhas?

708.

Qual é a fruta preferida dos matemáticos?

709.

Qual é o dinossauro favorito do Thor?

710.

Por que o português deu água quente para a galinha?

711.

O engenheiro olhou para o espelho. O que aconteceu?

712.

O que é, o que é? Uma minhoca com sono.

713.

O que a frigideira quente falou para o ovo?

714.

O que tem no carro e na música?

715.

Qual jogadora de futebol namora o quarto planeta do sistema solar?

716.

De leite é feito, muito bom e nutritivo e seu nome rima com beijo. O
que é?

717.

Qual é a fruta que tem um filho?

718.

O que é, o que é? Tem no meio da lâmpada.

719.

O que o Carbono disse quando foi preso?
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O que o envelope disse para o selo?

721.

O que a mãe açaí disse para os outros açaís?

722.

Se 1 é bom, 2 é pouco e 3 é demais, quanto seriam 4 e 5?

723.

Do que um cátion tem medo?

724.

Qual país do Caribe é uma explosão?

725.

Por que o Tiranossauro Rex tem um sovaco cheiroso?

726.

O que sobe e desce sem sair do lugar?

727.

O que é, o que é? Sobe quando a chuva desce.

728.

Tinha um velhinho no parque que vendia joias. Qual o nome do
filme?

729.

Como você faz para divertir uma loira por algumas horas?

730.

Qual é o meio de transporte que não faz curva?

731.

Por que uma loira não pode ouvir música no fone de ouvido?

732.

Um bode estava morto de sede e de fome. Tinha duas tigelas, uma
com água e uma comida. Qual tigela ele foi primeiro?

733.

Por que a vaca dá leite?

734.

Assusto as pessoas, estou sempre com um lençol.
Sou visto à noite, e nunca em dia de sol.
Quem sou eu?

735.

O que jamais deve ser dito a uma pessoa anoréxica?

736.

Qual super herói tira foto no escuro?

737.

O que é um mundo verde onde a terra é vermelha e os habitantes
negros?

738.

Qual o game que está sempre gripado?
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Qual é o amor mais suave?

740.

Por que os robôs não sentem medo?

741.

O que são três tomadas juntas?

742.

O que o peixe faz quando vai às compras?

743.

O que o pneu disse para o asfalto?

744.

O que entra na água e não se molha?

745.

Por que Thor foi no mecânico?

746.

Qual é a piada do fotógrafo?

747.

Qual é o bar que as mulheres mais odeiam?

748.

Qual é a tecla preferida do astronauta?

749.

O que o livro de matemática falou para o livro de história?

750.

Qual é o café da manhã preferido do Thor?

751.

Qual o santo da choperia?

752.

O Professor pediu para um Espírita fazer exercícios sobre fantasmas
no submundo. Qual o nome do filme?

753.

Onde o Renato Aragão nasceu?

754.

Por que o divórcio é tão caro?

755.

Como fazer pra um passarinho dar risada?

756.

Por que um caminhoneiro nunca consegue pegar uma garota no
deserto?

757.

Qual o país que tem uma parte do corpo humano cheio da grana?

758.

Por que a loira não sabe fazer gelo?

759.

O que a panela falou para a pipoca?
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Se você mudar uma letra em meu nome, irá aparecer o nome do
animal que é meu maior inimigo. Quem sou eu?

761.

Por que o hélio foi assaltado?

762.

Por que as plantas não falam?

763.

O que é, o que é? De dia fica no céu e à noite fica na água.

764.

Qual é o carro movido a suco?

765.

Qual é o dente que não é oriental?

766.

Por que o Wolverine procura sempre se manter ocupado?

767.

Qual a ave que é marca de bicicleta?

768.

Estou colocada na porta, pronta para enfeitar.
Sou redonda e lá adoro estar.
Quem sou eu?

769.

Qual é o felino mais velho do mundo?

770.

Quando é que o Renato Aragão acorda?

771.

Por que o elefante usa óculos verde?

772.

Um surfista foi atacado por um tubarão e perdeu os dois pés. Qual o
nome do filme?

773.

Qual é o chá favorito dos catarinenses?

774.

Em qual lugar o dinheiro vem antes do trabalho?

775.

Qual o estado americano que é só um pedaço?

776.

Por que uma planta pequena não fala?

777.

Qual é o estado preferido do Thor?

778.

Que cara é confeiteiro?

779.

Qual o cúmulo da economia II?
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Por que os dinossauros não gostam dos bombeiros?

781.

Qual é o pássaro que assombra?

782.

O que é um pontinho preto na neve?

783.

Qual é a novela preferida do boi?

784.

Por que a loira não faz gelo?

785.

Quando eu tinha seis anos, a minha irmã tinha a metade da minha
idade. Agora que tenho 70 anos, com quantos anos minha irmã está?

786.

Como o pai de santo acessa a Internet?

787.

Antigamente farmácia era escrito com "Ph" e hoje como que se
escreve?

788.

Por que o monge foi ao hospital?

789.

Qual é o rio mais azedo do mundo?

790.

O que Pedro Álvares Cabral escreveu para informar sobre o
descobrimento do Brasil?

791.

O que o sabão em pó falou para o desinfetante?

792.

Por que ninguém foi ao enterro do elefante?

793.

Qual o vinho que não tem álcool?

794.

Por que as loiras gostam de BMW?

795.

O que é um pontinho preto no microscópio?

796.

O que o homem perguntou quando encontrou o Batman no elevador?

797.

Por que o computador foi preso?

798.

Sou um homem muito pequeno e ajudo o Papai Noel.
Quem quer uma prenda não se pode portar mal.
Quem sou eu?
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Por que a mulher do Hulk separou-se dele?

800.

Qual o programa preferido do Bruce Banner?

801.

A filha convida a mãe para morar com ela e o marido. Qual é o nome
do filme?

802.

Qual é a bebida preferida do Batman?

803.

O que um bom navegador faz quando o barco afunda?

804.

O que a Dora usa para não ficar cheirando mal?

805.

Há uma banheira cheia de água, você tem uma colher, um copo e um
balde. Qual o jeito mais rápido de tirar a água da banheira?

806.

O que uma abelha com sono disse pra outra?

807.

Por que o Hulk grita quando se transforma?

808.

O que o Fiat disse para o Volkswagen?

809.

O que é que corre mas não anda?

810.

Qual é a comida preferida da banda Capital Inicial?

811.

Por que é mais difícil fazer um boneco de neve loiro?

812.

O que o Chaves perguntou para um senhor que acabou de sair de
uma balada às sete da manhã?

813.

Qual é o barco que sempre está aceso no escuro?

814.

Qual o lugar preferido que o Thor gosta de dormir?

815.

O que só trabalha se lhe batem na cabeça?

816.

Qual é o ar que é usado pelos índios?

817.

Qual a música preferida do Neymar?

818.

Por que o português foi ao consultório médico com um CD nas
costas?
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O que é, o que é? Nunca volta, embora nunca tenha ido.

820.

O que é um pontinho azul no gramado?

821.

O que é que nos penetra com uma ponta desproporcionalmente
grande, e quando vem no escurinho até arranca sangue?

822.

Qual é o animal preferido do Thor?

823.

Qual é o sujeito da frase "proibido estacionar"?

824.

O que é, o que é? Quanto mais cresce, menos se vê.

825.

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

826.

Por que o pedreiro gosta de assistir à corrida de Fórmula 1?

827.

O que tem olho de gato, rabo de gato, orelhas de gato, mas não é
gato?

828.

Qual é a bebida que o cego não bebe?

829.

Qual era o problema do decorador quando ele procurou um médico?

830.

De cera sou feita e tenho um pavio. Quando me acendem tenho
bastante brilho. Quem sou eu?

831.

Qual é o animal que mais gosta de jogar futebol?

832.

O que uma loira está fazendo quando tampa as duas orelhas?

833.

Qual é o lugar do Rio de Janeiro que o Thor mais gosta de visitar?

834.

Por que o leite é integral?

835.

Por que a célula foi no psiquiatra?

836.

Qual é o coletivo de pobre?

837.

Qual o lugar em que todos podem sentar menos você?

838.

Por que é que o boi sobe o morro?
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O que é surdo, mudo e cego, mas sempre diz a verdade?

840.

Quais são as opções do Google Maps na terra do Mario?

841.

Com 10 patas vai de lado,
Constelação tem seu nome,
Não tem pescoço e é caçado
Porque é gostoso e se come.
O que é?

842.

Como se faz para transformar um giz numa cobra?

843.

Por que a NASA mandou uma guitarra para o espaço?

844.

Qual é a roupa preferida do macaco?

845.

Qual o nome do filme do Neymar?

846.

Qual carro que dá oi?

847.

Como se chama mil políticos presos?

848.

Ela tinha 4 filhos. Janeiro, Fevereiro, Março. Qual é o nome do quarto
filho.

849.

Por que a galinha bateu a cabeça no chão?

850.

Qual é o sobrenome que todo mundo tem?

851.

Qual é a marca de sapato que tem canal fechado de televisão?

852.

O que o lápis disse para o apontador?

853.

Por que o português jogou o arroz inteiro do pacote dentro do pote de
açúcar?

854.

Qual tira fez parte da história do Brasil?

855.

Como as testemunhas de Jeová são chamadas no Japão?

856.

Por que Thor queria ser bombeiro?

857.

Quem é o rei da química?
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Dentro de ti me estou, dentro de ti me tenho. Não saio de dentro de
ti, sem meter o que tenho?

859.

Qual é a tinta que quer ser uma cobra?

860.

Qual ator tem a voz mais bonita?

861.

O que uma hortelã disse para a outra?

862.

Por que o elefante usa óculos vermelho?

863.

Qual é a manifestação pública favorita do boi?

864.

Em quantas partes se divide o crânio?

865.

Qual remédio que foi pego surfando?

866.

Qual o pokémon que dá dicas de saúde?

867.

Qual é a sobremesa preferida da vaca?

868.

Qual a diferença entre um elefante e uma pulga?

869.

Qual é a cor que é usada em janelas?

870.

Tem no quarto com duas sílabas. O rei dos animais com duas sílabas.
Animal que muda de cor.

871.

O que o tomate foi fazer no banco?

872.

Qual a profissão que tem mais fãs?

873.

Qual a explosão que o peão não quer encontrar no rodeio?

874.

O que o boi usa na piscina?

875.

Por que o Roberto Carlos é chamado de rei?

876.

O que faz um homem virar a cabeça?

877.

Qual é o veículo preferido do Thor?

878.

Por que o Pernalonga não mente?
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O que são um monte de átomos de Cloro lado a lado?

880.

Qual é o país que melhor sabe fazer café?

881.

Qual é o cúmulo da sede?

882.

O que pensaram os outros convidados quando viram o Zangado
chegar na festa sem a Branca de Neve?

883.

O que um bacon disse pro outro?

884.

Qual igreja o Batman frequenta?

885.

Para quais países da América do Sul o mineiro gosta de viajar?

886.

O que é, o que é? Tem 4 pernas, mas não anda e tem 2 braços, mas
não abraça.

887.

Qual é o dente que é jornalista?

888.

Por que o verbo "haver" não se acha bonito?

889.

O que come e nunca engorda?

890.

Qual operadora de celular vive gripada?

891.

Qual o material escolar que mostra a parte de seu corpo que dói?

892.

Qual é o alimento mais sagrado do mundo?

893.

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

894.

O que a ovelha disse para a avó?

895.

Por que a loja pegou fogo?

896.

Qual é o chá que engana as pessoas?

897.

O que é, o que é? Tem chapéu, mas não tem cabeça, tem boca mas
não fala, tem asa mas não voa.
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Quem vem lá?
Com muito frio, vento e chuva?
Quem será o descarado e manhoso?
Quem será que traz geada, neve e bruma?
Quem será?

899.

Qual o nome da fórmula In(Cu)?

900.

Qual é o ar que tem asas.

901.

Qual cantor é parente do limão?

902.

Pedro estava no deserto, ele estava morto de fome e de sede. No seu
lado direito há uma garrafa de 2 litros de água, e no lado esquerdo
um prato cheio de comida. Qual ele escolhe primeiro?

903.

Todo mundo leva,
Todo mundo tem,
Porque a todos lhes dão um
Quando ao mundo vem.

904.

Qual o cúmulo dos trabalhos manuais?

905.

Qual é a metade de Oito?

906.

O que a ponte pequena disse para outra que cresceu?

907.

Por que a loira pintou o cabelo de castanho?

908.

Zilla fez um gol. Qual é o nome do filme?

909.

Sou famoso no Halloween, assim como no Egito.
Ando devagar, mas não fico aflito.
Quem sou eu?

910.

O que o pires disse para a xícara?

911.

O que é, o que é? Uma casinha branca, sem porta, sem tranca.

912.

Qual o tipo de panela que está sempre triste?

913.

25, 24, 22, 19, 15. Qual o próximo número?
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Qual é o prato preferido dos mecânicos?

915.

Por que Joãozinho escovava os dentes antes de ir à escola?

916.

Que carro o Pikachu pediu quando foi na concessionária?

917.

Somos três irmãos diferentes, nenhum de nós bebe ou come, no
entanto é nossa missão dar de comer a quem tem fome. O que
somos?

918.

Qual santo vive na praia?

919.

Qual o ator que mais gosta de flores?

920.

Qual a diferença entre um bebê com fome e uma porca apaixonada?

921.

Qual é a capital que enxerga bem?

922.

O que é, o que é? São quatro irmãos que correm, correm, correm, mas
não conseguem alcançar um ao outro?

923.

À noite no céu me coloco, para que vejam a brilhar.
Adoro estar lá no céu para poder cintilar.
Quem sou eu?

924.

Todos foram ao médico tomar soro. O que acontece na hora do
Fernando?

925.

Por que as loiras bebem água balançando o copo?

926.

O que o Thor usa para apagar o incêndio?

927.

Qual a diferença entre um advogado e um juiz de boxe?

928.

Qual é o bar que todos os homens têm?

929.

Qual é o tipo de carne que os bebês usam?

930.

Qual é o bicho sem osso e sem espinha?

931.

Qual é a comida mais devagar?

932.

O que é que corre em volta do pasto inteiro sem se mexer?
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Qual erva cultiva verduras e cria ovelhas?

934.

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

935.

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

936.

Eu te vi onde jamais esteve e onde jamais estará, e mesmo assim,
você neste mesmo lugar será visto por mim. Quem sou eu?

937.

Somos todos irmãos e moramos na mesma rua, quando um erra a
sua casa, todos os outros erram a sua. Quem somos?

938.

Qual é o dente que vai de cima para baixo?

939.

Qual é a planta que está sempre babando?

940.

O homem era hortista, mas deixou a profissão. Qual é o nome do
filme?

941.

Qual é o filme em que um pai dá 5 reais ao filho e manda ele
devolver 2?

942.

Qual cor bate sem parar?

943.

O que é que na cara é enfeite e no fogo é gostoso?

944.

Qual é o estado que gosta de cavar buracos?

945.

O Batman vestiu o seu melhor bat-vestido e calçou os melhores batsapatos. Onde é que ele foi?

946.

Como o homem entrou na loja sem enxergar e saiu vendo?

947.

Qual a semelhança entre sogra e batata?

948.

O que tem dente mas não morde?
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Qual o funkeiro que mais gosta de comida?

950.

Qual é o queijo que mais sofre?

951.

Como um escritor termina um caso de amor?

952.

Qual o doce preferido do Freddy Krueger?

953.

O que o sorvete disse para um policial em meio ao tiroteio?

954.

Qual é a brincadeira preferida de Saturno?

955.

Qual o cachorro do fazendeiro?

956.

O que o cadarço falou para o tênis?

957.

Qual é o desastre natural que os cães mais odeiam?

958.

Como se chama a ferramenta que já se foi?

959.

Qual animal gosta de lutar?

960.

O que é um pontinho verde sobre um pontinho amarelo no canto da
sala?

961.

O que é, o que é? Nem toda casa tem, mas ninguém passa sem ele.

962.

No trânsito, como fazer para as dores corporais passarem mais
depressa?

963.

O que é uma letra "A" na testa?

964.

Por que o pirata não pode jogar futebol?

965.

Qual é o dente que é moderado?

966.

O que a Dora usa na prova de matemática?

967.

Qual é a brincadeira predileta dos tímidos?

968.

O que Thor usa quando vai à praia?

969.

Qual é a fórmula da água benta?
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O que o espermatozoide disse para o óvulo?

971.

Por que o cachorro saiu da igreja?

972.

O que é que nunca passa, e sempre está na frente?

973.

Um homem soltou dois peidos em sequência. Qual é o nome do
filme?

974.

Por que o Manuel guarda uma garrafa vazia na geladeira?

975.

O que a duquesa disse para o duque?

976.

Quase todas as frutas foram acampar na montanha. Por que o
Mamão não foi?

977.

Há um pato entre dois patos, um pato atrás de um pato e um pato na
frente de outro pato. De quantos patos estamos falando?

978.

A é irmão de B; B é irmão de C; C é a mãe de D. Qual é o parentesco
entre D e A?

979.

Por que os peixes gostam tanto de comer?

980.

Como se diz topless em japonês?

981.

Por que o Mario pequeno nada melhor em fases aquáticas?

982.

O que uma loira diz quando se pergunta se o pisca-alerta do carro
está funcionando?

983.

Qual é o lugar do Canadá que o Thor mais gosta de visitar?

984.

Para onde o mamão foi nas férias?

985.

Qual a peça de xadrez preferida dos católicos?

986.

Como é feita a execução por gás letal em Portugal?

987.

Qual o estilo musical preferido das plantas?

988.

O que faz uma loira em uma loja de 1,99?

989.

Qual o apresentador que serve chá?
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Qual cidade tem mais Uber?

991.

O que é o que é? A gente coloca na boca todo dia, mata a fome, mas a
gente não come.

992.

Qual é o ar que dói?

993.

Qual a palavra que nunca diz a verdade?

994.

Quem é o pai do carro?

995.

O que é, o que é? Sempre aumenta e nunca diminui.

996.

O que o tijolo falou para tijola?

997.

Como uma pá cumprimenta a outra?

998.

Qual a semelhança entre sabonete de família e festa de criança?

999.

Qual é o esporte favorito do boi?

1000.

Por que as loiras colocam pastel no leite?

1001.

O que todo rei tem?

1002.

Qual é a atriz que adora carboidratos?

1003.

Por que o agricultor é bom de matemática?

1004.

O que a foca mais gosta de fazer?

1005.

O que há no meio do coração?

1006.

Por que o pato tem raiva do cachorro?

1007.

O que aconteceu com o marido da cigarra?

1008.

O que é que quanto mais tira, maior fica?

1009.

O que fica na porta mas nunca entra?

1010.

Qual é o prato mais pedido por quem quer emagrecer?
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O que Thor foi fazer em Wimbledon?

1012.

Como os comunistas se despedem?

1013.

Em qual período histórico Neo do filme Matrix nasceu?

1014.

Qual a capital que te avisa quando amassa?

1015.

Qual é o cúmulo da moleza?

1016.

O que mais cheira na cozinha?

1017.

Como se fala exausto em chinês?

1018.

Por que a moto foi na praia?

1019.

O que acontece quando jabuti entra em extinção?

1020.

Qual é o jogador de futebol que adora abrir portas?

1021.

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

1022.

Onde fica o centro da gravidade?

1023.

Qual é o prato que a cozinheira nunca consegue fazer direito?

1024.

Qual o alimento que tem muito dinheiro?

1025.

O que é, o que é? Estou no início da rua, no fim do mar e no meio da
cara.

1026.

Por que o pinheiro não se perde na floresta?

1027.

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

1028.

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

1030.

Qual a árvore que mais precisa de água?

1031.

O que uma bola falou pra outra?

1032.

O que o apontador disse para o lápis?

1033.

Qual é o animal que tem 3,14 olhos?

1034.

Qual cor é um ponto turístico brasileiro?

1035.

O que a gravata disse para o chapéu?

1036.

Por que as fotos dos Vingadores saem escuras?

1037.

Qual é o doutor que virou drops?

1038.

Qual a diferença entre a bicicleta e o banheiro?

1039.

O que é que se pega pelo corpo e fala na cabeça?

1040.

Qual a diferença entre a loira e o pão?

1041.

Por que a mata é virgem?

1042.

Por que o rio foi ao dentista?

1043.

Por que o carro jamais é eletrocutado?

1044.

Qual é o ar que vive cercado de água?

1045.

O que corre a casa toda, mas está sempre atrás da porta?

1046.

Para que servem óculos verdes?

1047.

Por que a menina riu ao ver comercial de remédio?

1048.

Qual a semelhança entre um trem e um juiz de futebol?
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Qual é o melhor dia para jogar basquete?

1050.

Eu como palha frita, qual é a palha que o palhaço come?

1051.

Com o que se parece a metade de uma maçã?

1052.

O que o aluno fala para a professora e gosta de receber dos pais?

1053.

Qual o lugar onde o pescador pode até escolher o peixe?

1054.

Qual é o dente que foi eleito?

1055.

Qual a diferença do vinho português para os outros vinhos
europeus?

1056.

Qual a enciclopédia que está ficando fraca?

1057.

Qual a diferença entre o troco e o segredo?

1058.

Qual é o sabão em pó preferido das sereias?

1059.

Qual a fruta que tem mão?

1060.

Por que a galinha subiu na árvore?

1061.

Qual é o carro que o Cebolinha freia no meio da rua?

1062.

Qual é o tipo de música preferida do Papai Noel?

1063.

Qual a diferença entre uma mulher de TPM e um sequestrador?

1064.

Qual é o lanche preferido do Professor Xavier?

1065.

O que é um pontinho amarelo no Titanic?

1066.

Qual inseto vive girando?

1067.

Qual é o carro está sempre chateado?

1068.

Qual a cidade portuguesa que tirando-lhe duas letras do meio fica
animal rastejante?

1069.

- Joãozinho, cite dois pronomes.
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O que tem no carro e no futebol?

1071.

O que a zebra macho disse pra zebra fêmea quando descobriu que ela
estava grávida?

1072.

O que é, o que é? Quando se tira o R, fica leve como uma pena.

1073.

Qual a rede social que os mineiros mais usam?

1074.

Qual a atriz preferida das abelhas portuguesas?

1075.

Quem sempre casa mas continua solteiro?

1076.

Por que a fruta cai do pé?

1077.

O que é que sempre está vindo mas nunca chega?

1078.

Qual a proteção que os gaúchos usam para andar de moto?

1079.

Qual é o tempero mais raivoso?

1080.

Qual cantor de axé mais odiado pelos Vingadores?

1081.

O que nunca sai na chuva, mas vive sempre molhado?

1082.

Qual é o animal que não vale mais nada?

1083.

O que é um pontinho marrom cantando rap no palco?

1084.

Quem é que no Natal anda de casa em casa, de saco cheio nas
costas?

1085.

Qual é a cantora que cuida mal de seus cachorros?

1086.

Qual o país que distribui cana-de-açúcar?

1087.

Por que o pé esquerdo do português é sujo?

1088.

Qual é a parte do corpo que cheira bacalhau?

1089.

O que tem no meio do ovo?
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O que é, o que é? Depois de ficar muito tempo na geladeira continua
quente.

1091.

O que o lápis disse para o papel?

1092.

O que é que a morena tem que a loira não tem?

1093.

Quais as capitais brasileiras mais faladas no mês de dezembro?

1094.

Qual é a profissão de representante diplomático da Dora?

1095.

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

1096.

Qual é o ar que não joga futebol?

1097.

Que cara se põe sobre a cabeça?

1098.

Como Thor cancela uma compra no cartão de crédito?

1099.

O que são dois pontinhos azuis dentro da casinha do cachorro?

1100.

Qual a voz mais desagradável?

1101.

O que aconteceu quando o Thor dormiu de mau jeito?

1102.

O que o matemático disse para o índio brasileiro?

1103.

O que são vários pontinhos verdes numa quadra de basquete?

1104.

Qual a semelhança entre o bêbado e a cobra?

1105.

Qual o jogador que trata água?

1106.

O que é que tem mais de mil caras, mas só pode lhe mostrar uma?

1107.

O que pesa mais no mundo?

1108.

Qual a semelhança entre a arrumação de uma casa e o samba?
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Qual cor canta?

1110.

Qual é a coisa mais rápida do mundo?

1111.

Qual é a luta dos Gaúchos?

1112.

Por que a loira colocou o queijo em cima da televisão?

1113.

Qual a diferença entre homens e porcos?

1114.

Qual era o filme preferido de Steve Jobs?

1115.

Por que o Batman perde uma partida de pôquer?

1116.

O que tem coroa mas não é rei?

1117.

O que o bolo de aniversário estava fazendo no cemitério?

1118.

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

1119.

Qual é a ferramenta que sempre aponta onde as pessoas e coisas
estão?

1120.

Onde a quarta-feira vem antes da terça-feira?

1121.

O que são dois pontinhos azuis no fundo do mar?

1122.

Uma loira e uma morena se jogam de um prédio. Quem chega no
chão primeiro?

1123.

Como se faz para ganhar um Chokito?

1124.

O que é que quanto mais se tira mais aumenta?

1125.

O que tem nome de um animal e tem na alma das pessoas?

1126.

Por que o filho do sol é triste?
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O Jô Soares estava nadando no espaço sideral. Qual é o nome do
filme?

1128.

Que cara não tem vergonha?

1129.

Por que proibiram o Hidrogênio de ir ao show do Metallica?

1130.

O que a calculadora disse para o contador?

1131.

Por que a loira abriu o biscoito dentro do supermercado?

1132.

O que é, o que é? Nenhum homem tem na carteira.

1133.

Qual é o país que cabe na geladeira?

1134.

O que é, o que é? Nunca está no princípio e nunca está no fim.

1135.

Havia um bolo de nozes em cima da mesa e tinha um monte de
mosca chegando. O que uma mosca falou pra outra?

1136.

Onde os X-Men tomam banho?

1137.

Por que o jogador não estava conseguindo ligar do campo?

1138.

Qual produto de limpeza o cego não pode usar?

1139.

Qual o cantor preferido do avô?

1140.

Em que dia a plantinha não pode entrar no hospital?

1141.

Para qual santo você reza quando esquece a senha?

1142.

Quantos pares de meias tem uma dúzia?

1143.

Qual osso já foi uma roupa?

1144.

Qual o país que mais produz vinho?

1145.

Em que país o pão é entregue sem atraso?

1146.

O que é que a televisão foi fazer no dentista?

1147.

O que a Xuxa foi fazer no bar?
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Por que a garota só conversava no banheiro e nunca contava aos
outros a sua conversa?

1149.

Uso roupa vermelha, sou bondoso e atendo o seu chamado. Quem
sou eu?

1150.

Qual o objeto que tira a dor de você?

1151.

O que é, o que é? Chora até acabar.

1152.

Qual é o tipo de música favorito dos mortos?

1153.

Qual é a cor mais alta do mundo?

1154.

O que está na nossa frente, mas a gente não vê?

1155.

Numa gruta pequenina tu os podes encontrar.
Maria, José e o menino numas palhinhas a descansar.
Quem sou eu?

1156.

Qual o santo da Ivete?

1157.

Por que o cego não dá opinião?

1158.

Por que o chinelo é um amigo fiel?

1159.

Como fica o inimigo do Superman depois da morte dele?

1160.

Qual o ditador que não escuta muito bem?

1161.

Qual o cúmulo da magreza - I?

1162.

Onde o vampiro deposita suas economias?

1163.

Por que o Abominável Homem das Neves nunca vai ganhar na
loteria?

1164.

O que é, o que é? Tem 5 dedos, mas não tem unha.

1165.

Quantos portugueses são necessários para afundar um submarino?

1166.

O que tem uma perna longa e a outra perna curta, mas anda sem
parar o dia todo?
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Numa luta entre fita isolante e a fita crepe, quem ganha?

1168.

Qual é o lugar da Itália que o Thor mais gosta de visitar?

1169.

O que é que tem dentes, mas não morde?

1170.

Qual é o país lendário favorito da Dora?

1171.

Por que a seleção brasileira tem tanta dor de ouvido?

1172.

Qual é a cor preferida da tomada?

1173.

Qual é o amor mais gostoso?

1174.

Por que o porco foi expulso do jogo de futebol?

1175.

Uma loira pintou o cabelo de preto. Qual o nome do filme?

1176.

Por que dois oculistas discutem tanto?

1177.

Se essa página de piadas não é minha, de quem é?

1178.

Em um jogo de futebol, é possível prever o placar antes dele
começar?

1179.

Por que o menino colocou o despertador embaixo da cama?

1180.

Por que a loira saiu do supermercado com a testa roxa?

1181.

O que é que sempre está acima de nós?

1182.

Qual contrário de pernilongo?

1183.

O que uma televisão com olhos faz?

1184.

Dois pais e dois filhos sentaram-se para comer ovos no café da
manhã. Cada um comeu um ovo. Quantos ovos eles comeram no
total?

1185.

Por que os sites de emprego não informam nada?

1186.

Qual é a diferença do carpinteiro pro bebê?
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O que um dedo do pé disse para o outro?

1188.

Por que a sogra não tem problemas no trânsito?

1189.

Qual o animal que come com o rabo?

1190.

Um gato saiu à noite para beber. Na manhã seguinte, acordou na
casinha do cachorro. Qual o nome do filme?

1191.

Qual é o oposto de diamante?

1192.

Qual é a cor que reis e rainhas usam?

1193.

Por que a polícia prendeu a mulher descabelada?

1194.

Qual é a prisão onde todos nós estamos condenados a passar?

1195.

O que um ovo falou para o outro ovo?

1196.

Fui em uma festa e não encontrei refrigerante. Qual o nome do
filme?

1197.

Um menino perdeu um pé em uma armadilha de urso. Após levá-lo
ao hospital a família, pensando na possibilidade de reimplante,
voltou ao local para procurar o pé. Qual o nome do filme?

1198.

Por que o vaso é o melhor presente para se ganhar?

1199.

O que mesmo sendo seu é mais usado pelos outros?

1200.

Qual é o carro que lê?

1201.

Qual o atleta que escreve em negrito?

1202.

Como o Batman dorme?

1203.

Que cara é molusco marítimo?

1204.

O que aconteceu quando o dono da Faber Castell morreu?

1205.

Qual luz vem da ovelha?

1206.

O que é um pontinho rosa no armário?
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Qual é o bar favorito dos rockeiros brasileiros dos anos 80?

1208.

O que é que o Ken coloca na comida?

1209.

O que é, o que é? Dá muitas voltas e não sai do lugar.

1210.

O que o leitão foi fazer na loja de parafusos?

1211.

O que nunca se come no café da manhã?

1212.

Qual é o bar favorito dos jogadores de póquer?

1213.

O que faz uma ideia na cabeça de uma loira?

1214.

Começou um incêndio nos pés de manga. Por que os bombeiros não
o apagaram?

1215.

Qual o instrumento musical mais odiado pelos anões?

1216.

Qual a cerveja preferida dos cabritos?

1217.

Qual é o dente que é o mais solícito?

1218.

O que sempre fica atrás das horas?

1219.

O que são 5 pontinhos azuis em cima do palco?

1220.

O que o Lula faz com os animais?

1221.

Qual é o santo que protege os gordinhos?

1222.

Qual construção é mais difícil para o pedreiro?

1223.

Como os gaúchos se comunicam?

1224.

Qual é o sonho da cobra?

1225.

O que é, o que é? Quando dizemos o seu nome, ele deixa de existir.

1226.

Como se chama o ar vendido em farmácias?

1227.

Qual o tipo sanguíneo que os bacharéis em Direito têm medo?
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O cabeludo estava com piolhos e raspou a cabeça, matando muitos,
mas no final, só um sobreviveu. Qual o nome do filme?

1229.

O que a polícia do Street Fighter faz?

1230.

Qual é a única planta que tem pernas?

1231.

Qual cor é um time de futebol?

1232.

O que é, o que é? Um animal que anda com a pata na cabeça.

1233.

Quem é a mãe do mingau?

1234.

Qual é o jogador que corre dando risadas?

1235.

Qual é o tipo de mineral preferido do Thor?

1236.

Qual a semelhança entre o cobertor de lã no verão, e o trem
andando?

1237.

Qual é o detetive que tem um irmão gêmeo idêntico?

1238.

Havia dois caminhões voando. Um caiu. Por que o outro continuou
voando?

1239.

Qual o cachorro que nós todos temos?

1240.

Por que os Rolling Stones não fizeram show na arena do Palmeiras?

1241.

Por que a loira jogou o computador no mar?

1242.

Qual é o cúmulo da rebeldia?

1243.

Um pato vai subindo uma ladeira e põe um ovo. O ovo desce ou
sobre?

1244.

Qual foi o primeiro emprego da Dora?

1245.

Por que as pessoas pedem autógrafo para o Sol?

1246.

Qual a primeira palavra dita pelo filhinho do lenhador?

1247.

O que é pequeno, quadrado e amarelo?
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Qual é o bar que as pessoas mais velhas odeiam?

1249.

Qual é a cantora que tem dono?

1250.

Qual a cantora que tem medo de felinos?

1251.

Se um trem elétrico for de Catanduva até São Paulo, a fumaça vai
para frente ou para trás?

1252.

Um policial viu um caminhoneiro andar na contramão, mas não o
parou. Por quê?

1253.

Apareci neste mundo homem feito e já sem tino. Não nasci, nem
tive mãe, nem nunca fui pequenino. Quem sou eu?

1254.

Qual é a coisa que trabalha deitada mas dorme em pé?

1255.

Por que o Batman colocou o Batmóvel no seguro?

1256.

O que é um pontinho rosa na árvore?

1257.

Qual é o filme preferido do sapo?

1258.

Qual é o cúmulo do basquete?

1259.

O que é uma goma de mascar no Rio Grande do Sul?

1260.

Qual é a bebida que o pessoal da cadeia gosta de tomar?

1261.

O que é que quanto mais rugas tem mais novo é?

1262.

Qual é o cúmulo da força?

1263.

Por que o português coloca o despertador debaixo do travesseiro
quando vai dormir?

1264.

Quando é que um tigre se parece com um velho?

1265.

Qual o apresentador que tem olfato de animal?

1266.

Com qual carro podemos fazer limonada?

1267.

O que é, o que é? Respira sem pulmões e tem pés mas não anda.
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O que é um pontinho amarelo tocando violão?

1269.

Que cara luta?

1270.

Qual é o dente conhecido por sua impulsividade?

1271.

Um cowboy vai ao vilarejo com sua égua na sexta-feira, fica 3 dias e
vai embora na sexta-feira. Como ele fez isso?

1272.

Quantos anões cantam na história da Branca de Neve?

1273.

Na televisão cobre um país; no futebol, atrai a bola; em casa
incentiva o lazer. O que é?

1274.

Qual é a bebida dos ricos árabes?

1275.

Por que quando o hexano foi preso, ele fugiu da cadeia?

1276.

O que todas as pessoas tiram quando vão pra cama?

1277.

Qual a diferença entre o zíper e o elevador?

1278.

Como se chama uma loira numa instituição de cientistas?

1279.

Qual é o melhor chocolate?

1280.

Dois vizinhos. Um não vai à casa do outro e os dois não se vêem por
causa de um morrinho. Quem são eles?

1281.

Qual o estado brasileiro que anda de trem?

1282.

Qual é a fruta que nunca reprova?

1283.

Qual o cúmulo da má pontaria?

1284.

Por que o anão não escuta o outro?

1285.

O que o milho disse para a pipoca?

1286.

O que o esqueleto foi fazer no cabeleireiro?

1287.

Qual o cúmulo da mesquinharia?
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Qual o maior órgão público de uma cidade?

1289.

Qual é o bar favorito do partido democrata americano?

1290.

O que há no início do mês, no meio da semana, mas nunca no dia?

1291.

Qual o monossílabo tônico que começa com a letra "c" termina com a
letra "u" e ora está sujo ora está limpo?

1292.

O que é que nasce no rio, vive no rio, morre no rio, mas nem sempre
está molhado?

1293.

Qual é o bar favorito do meteorologista?

1294.

O que o peixe disse para a peixa?

1295.

Joguei meu celular para o alto e não caiu, por quê?

1296.

Por que a batata não quis namorar com o batato?

1297.

O que você obtém quando dá para uma loira um centavo pelos
pensamentos dela?

1298.

Estou na torre da igreja e estou sempre a tocar.
Dou muitas badaladas até me cansar.
Quem sou eu?

1299.

Sou bem verde,
Branquinho por dentro,
Sou muito azedo.
Quem sou eu?

1300.

Um médico muito louco inventou um remédio que curava a dor
antes mesmo dela aparecer. Qual é o nome do filme?

1301.

Qual o estado mais engraçado do Brasil?

1302.

Em que lugar no mundo mais chove?

1303.

Qual a cidade Sul-americana que pende nos galhos da árvore?

1304.

Por que a minhoca foi demitida?
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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?

1306.

O que só cresce para trás?

1307.

Qual o aeroporto favorito do bêbado?

1308.

Qual é a árvore que ajuda as outras?

1309.

Por que tem uma cama elástica no navio?

1310.

Qual é o eletrodoméstico do Thor?

1311.

O que é, o que é? Nasce no monte, morre no mar e jamais volta para
o seu lugar.

1312.

Qual é o dente que vive pendurado?

1313.

Qual a festa religiosa preferida do Batman?

1314.

Qual é o desodorante dos dinossauros?

1315.

Qual a diferença entre um cachorro atropelado e um político
atropelado?

1316.

Qual é o amor mais saboroso?

1317.

O que é preciso para o mês de maio ficar maior?

1318.

Qual ator está à venda nos postos de combustível?

1319.

Qual o animal preferido dos vampiros?

1320.

O tio de Pedro tem 4 filhas, Lala, Lele, Lili, Lolo. Qual falta?

1321.

Qual o cúmulo do desperdício II?

1322.

Qual é o ar que os advogados estudam?

1323.

Qual a cantora gospel que adora quando molhamos as terras?

1324.

Como se chama o japonês que roubou o banco?
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O que o vinho disse para o leite?

1326.

De que o diabo morreu?

1327.

Onde comprar comida para um Super-Herói?

1328.

O que é, o que é? É a parte mais velha do carro.

1329.

Qual é o país que tem mais comida no natal?

1330.

Um chinês se alimentava de gatos e cachorros. Qual o nome do
filme?

1331.

Qual é o dente que está em franco declínio?

1332.

O que é que tem boca na barriga e vive com a corda no pescoço?

1333.

Qual é o pai que banca muitos times de futebol?

1334.

Em que lugar a mosca é maior que o boi?

1335.

O que a arara tem três, mas a pata só tem duas?

1336.

Nem sempre sou de verdade, eu sou artificial.
Fico sempre enfeitada, você não acha outra igual.
Quem sou eu?

1337.

O que a peteca falou para a galinha?

1338.

O que enche uma sala mas não enche uma colher?

1339.

Qual é o chá para calvície?

1340.

Qual é a planta preferida do professor de matemática?

1341.

Qual é o cúmulo da velocidade II?

1342.

Como a bruxa sai na chuva?

1343.

O que cai em pé e corre deitado?

1344.

Qual é a capital mais assustadora do mundo?
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Por que o prego é bem educado?

1346.

O que é, o que é? Sempre cai, mas nunca se machuca.

1347.

Faustão e Jô Soares foram morar juntos em uma casa de dois
andares. Qual o nome do filme?

1348.

Qual é o santo do banheiro?

1349.

A vaca e o boi foram ao cinema, mas a vaca recusou-se a pagar sua
entrada. Por quê?

1350.

Dois homens foram detidos suspeitos de terem cometido um crime,
mas não se sabia qual deles era o culpado. Após alguns dias, um
deles engordou bastante e foi liberado. Por quê?

1351.

Por que o urso se dissolveu quando caiu na água?

1352.

O que o seno respondeu quando bateram na porta do banheiro?

1353.

Como você chama um garoto cego?

1354.

Há muitas na Primavera, sua estação de eleição.
São lindas e perfumadas, alegram o nosso coração.
Quem são elas?

1355.

Andando por uma rua, um homem conta 10 árvores à sua direita. Na
volta, conta 10 árvores à sua esquerda. Quantas árvores ele viu no
total?

1356.

O que faz um neurônio no cérebro de uma loira?

1357.

O que é um pontinho verde na neve?

1358.

Diga-me cá, ó senhor, já que é tão adivinhão, que vem a ser a mim, a
sogra da mulher do meu irmão?

1359.

Qual é o coletivo de tomate?

1360.

Qual é a parte do corpo que mais coça?

1361.

Qual é o dente que está sempre sobrando?

1362.

Qual é o boné do boi?
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Qual é a maior ave que voa?

1364.

Dois chicletes se casaram e tiveram vários chicletinhos. Qual o
nome do filme?

1365.

Em uma corrida de frutas a maçã está ganhando. O que acontece se
ela diminuir a velocidade?

1366.

Por que o passarinho mesmo batendo de cara no chão, ele acha
engraçado?

1367.

O que é um estudante de 6º ano de medicina mal intencionado?

1368.

Se o dia anterior a ontem é o dia 21, que dia é o dia depois de
amanhã?

1369.

Qual é a comida que liga e desliga?

1370.

Qual a fruta preferida dos anões?

1371.

O que é que pode passar diante do sol sem fazer sombra?

1372.

O que tem capa mas não é herói, tem folha mas não é árvore?

1373.

O que fazem os grandes costureiros, quando não têm o que fazer?

1374.

Qual é o aparelho preferido do Thor?

1375.

O que é, o que é? De dia tem quatro pés e de noite tem seis.

1376.

O que é um pontinho branco em cima do caminhão?

1377.

Como dividir 5 ovos para 3 pessoas, para que cada uma das pessoas
fique com 3 ovos cada?

1378.

O que o peixe tem por dentro e o ser humano tem por fora?

1379.

Qual o suco preferido dos primatas?

1380.

Qual a semelhança entre mulher feia e bola de futebol?

1381.

Uma mulher pulou da janela de um prédio segurando um ferro de
passar. Como eles estão?
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O que é que só aumenta e nunca diminui?

1383.

Qual a banda preferida dos mortos?

1384.

Qual é o país preferido no Natal?

1385.

Qual a cantora que está bem e sempre pergunta sobre você?

1386.

O que o Mano Brown sempre faz com um carro?

1387.

O que o Saci disse pro outro depois da janta?

1388.

Como se manda um "Salve" pra galera do computador?

1389.

Qual remédio que avisa quando você está mal?

1390.

Qual é a diferença da mandioca para a cadeira?

1391.

Por que Juan Domingo Perón não teve filhos?

1392.

O que é que falta na casa para formar um casal?

1393.

Se o Batman fosse integrante de uma banda de rock gaúcha, qual
instrumento ele tocaria?

1394.

Por que o português coloca uma pedra quando ouve um rádio?

1395.

Achei uma lâmpada dentro d'água. Quando a esfreguei, o que saiu de
dentro?

1396.

Em que lugar a rainha da Inglaterra foi coroada?

1397.

O que é um pontinho vermelho na porta?

1398.

O que é, o que é? Na água não se afoga, no fogo não se queima e o
vento não leva.

1399.

Eu estou sempre debaixo dos seus pés, posso ser visto ao sol do meio
dia, você nunca pode fugir de mim. O que sou eu?

1400.

Qual é a operadora que sempre concorda?

1401.

Onde se predomina a caatinga?
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O que é um pontinho azul em uma flor?

1403.

Qual o animal mais fuxiqueiro que existe?

1404.

Em uma partida de futebol das drogas, quem é o melhor?

1405.

A enfeitar o pinheiro é onde eu gosto de estar.
Sou muito redondinha e fácil de pendurar.
Quem sou eu?

1406.

O que se quebra sem nem mesmo tocar?

1407.

Qual é a cor que o Batman tem medo?

1408.

Por que o português não pega ônibus?

1409.

O que é bom para se comer, mas não se pode comer?

1410.

Por que o policial não gosta de sabão em pó?

1411.

Numa festa de aniversário, um menino insistiu com o pai para que
pegasse uma bexiga para ele estourar. Qual o nome do filme?

1412.

O que aconteceu com a baleia que estava no meio do tiroteio?

1413.

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

1414.

Qual o estado do Brasil queria ser um veículo?

1415.

Por que o jacaré não passou de ano?

1416.

O que é, o que é? Tem rabo de porco, tem corpo de porco, tem orelha
de porco, tem perna de porco, mas não é porco.

1417.

Qual ave quer ser um avião?

1418.

Um menino estava dormindo e a campainha tocou, eram seus pais
que queriam tomar café. Ele pegou na geladeira a manteiga e a
geleia. O que ele tem que abrir primeiro?
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Vestida de Amarelo,
No cacho me criei
E até o macaco encantei.
Quem sou eu?

1420.

O que tem asa mas não voa, tem bico mas não pica, tem chapéu mas
não tem cabeça?

1421.

Por que a loira jogou uma faca dentro de um copo com água?

1422.

O menino foi jogar tênis. Como ele voltou?

1423.

Qual é a garrafa que come ração?

1424.

Por que o "i" estava andando?

1425.

O que dá a mistura de um macaco com um sanduíche de queijo?

1426.

Qual é o mês do semáforo?

1427.

Qual a semelhança entre o casamento e o submarino?

1428.

Qual o chá que as mulheres mais gostam?

1429.

Qual o cúmulo do esquecimento?

1430.

Por dentro sou vermelha.
Por fora toda verdinha.
Com sementes bem pretinhas,
Todos me saboreiam.
Quem sou eu?

1431.

Qual a fruta preferida do gaúcho?

1432.

Como o gaúcho cumprimenta no período noturno?

1433.

Por que antigamente a Internet não subia de elevador?

1434.

Qual o presidente russo que é uma sobremesa?

1435.

O que o Thor tem contra o leite?

1436.

Qual é o estado brasileiro que ama ferramentas?
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Onde o Thor trabalha?

1438.

O que é, o que é? Tem barriga de vidro e tripas de pedra.

1439.

O que a chave disse para a fechadura?

1440.

O que é um pontinho amarelo num iate?

1441.

Tem 5 passarinhos na árvore, mas você atira em um. Quantos
sobram?

1442.

O que é que está no meio do começo, no começo do meio, e no final
do fim?

1443.

Por que a loira atende o celular na lavanderia?

1444.

Qual é a montanha que tem rodas?

1445.

Qual o herói que serve para temperar?

1446.

Qual era a comida predileta dos faraós?

1447.

Um bêbado estava na rua quando chegou um carro e buzinou. O que o
bêbado respondeu?

1448.

Qual é o animal que veste o mecânico?

1449.

Qual é o veículo que lava roupas?

1450.

Como você chama um pinguim com uma raquete pequena na mão?

1451.

Por que as loiras foram presas no chá de bebê?

1452.

Se um astronauta matar outro astronauta na Lua, ele pode ser preso?

1453.

O que o dente pai falou pra dente mãe sobre o dente filho?

1454.

Qual é o contrário de simpatia?

1455.

Por que devemos beber o suco devagar?

1456.

O que o boi foi fazer no lago?
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O que as mulheres têm no meio das pernas?

1458.

Qual a coisa mais frágil do mundo?

1459.

Quantos programadores são necessários para trocar uma lâmpada?

1460.

O que é, o que é? É clara e salgada, cabe em um olho e pesa uma
tonelada?

1461.

Por que a loira leva sabonete e shampoo pro pé de manga?

1462.

Qual é o documento mais importante do Thor?

1463.

Quantas patas têm um casal de patos?

1464.

O que o Batman faz quando está com a câmera na mão?

1465.

Qual é a coisa mais dura quando se está aprendendo a andar de
bicicleta?

1466.

Qual o avô do Toddynho?

1467.

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

1468.

No Halloween, sirvo de decoração.
Minha cor laranja chama muito a atenção.
Quem sou eu?

1469.

Somos muitos irmãozinhos e moramos numa casa só. Se coçarmos a
cabeça logo já morremos. Quem somos?

1470.

Qual o transporte foi campeão duas vezes?

1471.

O metil e o metano decidiram pular de um precipício, quem pulou
primeiro?

1472.

O que é, o que é? Éramos dois irmãos unidos, os dois de uma cor.
Nunca fiquei sem missa, mas meu irmão já ficou. Para festas e
banquetes me convidarão. Para festas de cozinha, convidarão meu
irmão.

1473.

Tem um gato chamado Tido ele sempre fica no cesto, certo dia ele
foi embora. Qual é o nome do filme?
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Qual é a carne que o bebê mais gosta de comer?

1475.

Qual o jogador que desapareceu junto da inflação?

1476.

O que acontece quando você esfrega uma lâmpada debaixo d'água?

1477.

Por que na Argentina as vacas vivem olhando para o céu?

1478.

Por que o macaco-prego não entra no mar?

1479.

Por que o professor Girafales não chamou a dona Florinda para
comer McDonald's?

1480.

O que 6 carbonos e 6 hidrogênios estão fazendo de mãos dadas na
igreja?

1481.

Por que quem vive no Brasil não pode mais legalmente ser
enterrado?

1482.

O que tem a cabeça cheia de dentes e os vampiros temem muito?

1483.

O que você tem e eu não tenho?

1484.

Por que o cavalo entrou em depressão?

1485.

O que é um dente num recipiente com água?

1486.

Por que o português botou um lápis na orelha?

1487.

Qual é a banda dos perdedores?

1488.

Qual sorvete os Vingadores não gostam?

1489.

Qual o cúmulo da economia I?

1490.

Por que não se pode falar alto nos laboratórios?

1491.

O que é um pontinho amarelo em cima de uma limusine?

1492.

Qual a cantora que mais gosta de rir?

1493.

O que tem mais de 3 patas e menos de 4?
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O que é, o que é? Dá leite mas não é vaca.

1495.

Qual é a ave que escreve de trás pra frente?

1496.

Qual é a cor do S da Perdigão?

1497.

O que é que quanto mais seca, mais úmida fica?

1498.

Qual é o bar favorito do Ken?

1499.

Qual é o cúmulo da gula?

1500.

Adivinha, quem no rabo tem uma linha?

1501.

Se o Goku fosse mulher, que roupa ele usaria?

1502.

5 sapos estavam na ponte e 3 pensaram em pular na água. Quantos
sapos restam na ponte?

1503.

Qual é a evolução grudenta do James Bond?

1504.

Qual o doce mais encantador?

1505.

Por que Thor gosta de mel?

1506.

Qual o lugar mais velho do Brasil?

1507.

Uma mulher está correndo atrás de um cachorro com uma agulha.
Qual é o nome da novela?

1508.

O que o burro e a mula tem em comum?

1509.

Por que o lápis foi malhar?

1510.

Qual é o ar que fica em Paris?

1511.

Qual instrumento musical faz você acordar?

1512.

Qual é o chá que abre portas?

1513.

O que é, o que é? Está sempre no meio da rua e de pernas para o ar.

1514.

Qual é o nome da polícia que se olha no espelho?
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Qual fruta é espiã dos EUA?

1516.

O que é que te segue a vida toda, mas é muito tímida no escurinho?

1517.

Qual a comida está sempre distante?

1518.

Por que a comida foi presa?

1519.

Qual o móvel da casa que participa da escala musical?

1520.

Qual jogo eletrônico preferido dos gaúchos?

1521.

Uso coroa, mas não sou rei.
Sou amarelo, mas não sou banana.
Quem sou eu?

1522.

Por que o menino colocou a água no pote?

1523.

O que é um cachorro afinado, que entende de música?

1524.

Um homem estava andando pela floresta, quando avistou 3 animais,
um urso maluco, um macaco raivoso e uma onça morta de fome. Por
onde ele deveria passar?

1525.

O que o boi sempre esquece de pagar?

1526.

Quem nasceu da minha mãe, mas não sou eu nem meu irmão?

1527.

Qual é o lanche mais evangélico que existe?

1528.

Por que o português não toma banho na primavera e no outono?

1529.

Por que loiras não trabalham em elevadores?

1530.

O que é, o que é? Anda deitado e dorme em pé.

1531.

Por que parente é igual a dente?

1532.

O que é, o que é? Quebra quando se fala.

1533.

O que a areia da praia falou para o mar?

1534.

O que se quebra só de se pronunciar o nome?
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O que no masculino conduz água e no feminino produz açúcar?

1536.

Por que os Vingadores não gostam do Tibete?

1537.

O que tem cara mas não é homem, tem coroa mas não é rei?

1538.

Qual a diferença entre o jogador de basquete e a mentira?

1539.

Qual igreja que os palmeirenses não frequentam?

1540.

O que é que vai e vem, sem sair do lugar?

1541.

O que é, o que é? A única pedra que fica em cima da água.

1542.

Tenho 31 dias,
Não vá reclamar.
Em seguida chega a primavera
Para o frio espantar.
Que mês sou eu?

1543.

Qual o contrário de Bailarino?

1544.

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

1545.

Qual a cidade que incentiva o tato?

1546.

Qual é o instrumento que não pode ser visto, não pode ser tocado,
mas pode ser ouvido?

1547.

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

1548.

Qual videogame fica dentro do banheiro?

1549.

O que a xícara disse para a colher?

1550.

Uma mãe se fantasiou de quebra-cabeça. Qual é o nome do filme?

1551.

O que é, o que é? Sobe quando a água desce.

1552.

O que é, o que é? Destrói tudo com três letras.
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Qual é o elemento químico padrão para medição de grandezas?

1554.

Entre dois carecas, qual é o mais careca?

1555.

Qual é o animal que começa pela fruta e termina pela marcha?

1556.

O que é, o que é? Tem dois pés, mas não tem dedos.

1557.

Qual é o chá que é produzido na França?

1558.

Qual é o dente que comete sempre os mesmos erros?

1559.

Qual é o ator que mais usa o telefone?

1560.

O que é, o que é? Quanto mais se perde, mais se tem.

1561.

Qual a função do esqueleto?

1562.

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

1563.

Qual é a piada do pintinho caipira?

1564.

Qual o carro que se ferra mais?

1565.

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

1566.

Com o que Thor foi trabalhar quando ficou desempregado?

1567.

Sou alguém especial e asas brancas eu tenho.
Quando precisarem, me chamem, que lá do céu eu venho.
Quem sou eu?

1568.

O que é que nasce grande e morre pequeno?

1569.

O que é branquinho, tem a mãe desdentada e o pai cantor?

1570.

Por que o filho do eletricista quer entrar pra Polícia?

1571.

O que a vaca foi fazer na casa do passarinho?

1572.

Por que a loira jogou o relógio pela janela?
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Qual é o primata que é pé-de-valsa?

1574.

Por que Stalin não atendeu o telefone?

1575.

Qual o cachorro que é professor?

1576.

O que o ponteiro grande do relógio disse para o ponteiro pequeno?

1577.

Como a esfirra era chamada antes de ter esse nome?

1578.

Um homem levou um pedaço de queijo pro hospício e um dos
pacientes subiu em cima do queijo. Qual o nome da série?

1579.

Qual a matéria preferida de Thor?

1580.

O que é que a mulher tem na frente e o homem tem atrás, a mocinha
também tem e a viúva não tem mais?

1581.

Qual é o homem que precisa de fazer a barba várias vezes ao dia?

1582.

Por que a loira estava dormindo em cima de um túmulo?

1583.

O que o cachorro disse para o biólogo?

1584.

Por que a loira toda hora está com um bebê diferente?

1585.

Por que o soldado do exército se camufla de verde?

1586.

Por que o segurança ganha todas as corridas?

1587.

O que o MMC foi fazer na escada?

1588.

Como se chamava o Renato Russo antes de 1991?

1589.

Qual a semelhança entre o padre e o carpinteiro?

1590.

Qual o bar preferido do fio?

1591.

Na água nasci, na água me criei, mas se me jogarem na água, na
água morrerei. Quem sou eu?

1592.

O que é, o que é? É feito para andar, mas não anda.
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Qual é a música que vem da Bahia e é composta por minerais?

1594.

Onde o elétron joga futebol?

1595.

O que é que nós não vemos, mas incomoda a vista?

1596.

Qual é a semelhança do professor e o termômetro?

1597.

O que a garrafa disse para a água?

1598.

Qual o barulho de um químico caindo de um edifício?

1599.

O que o boi usa na cabeça para ficar estiloso?

1600.

O que é um pontinho amarelo no mar?

1601.

Como é que se pesca peixe pela internet?

1602.

O que a árvore falou para a outra árvore?

1603.

Qual é o time mais odiado pelos bombeiros?

1604.

Que cara vive cantando?

1605.

Qual o cúmulo da solidão II?

1606.

Por que a loira atravessou a rua?

1607.

Onde a Dora aventureira joga suas roupas?

1608.

O que é um pontinho amarelo no oceano?

1609.

Onde o boi recebe as notas da escola?

1610.

O que é que todos nós temos no meio da perna?

1611.

Qual é a peça do carro que é feita só no Egito?

1612.

No corpo de um humano e do planeta Terra, sou o que mais existe
nele. Quem sou eu?

1613.

Qual o esporte de quem mente mal?
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Qual a doença que afeta o elefante?

1615.

O que para ser direito tem que ser torto?

1616.

O que um boné falou pro outro boné?

1617.

Qual a comida preferida do Ash?

1618.

O que a célula disse para o cabeleireiro?

1619.

Por que a chuva pegou o ônibus?

1620.

Qual é o dente que discorda de todos os outros?

1621.

Voo de vassoura e faço magias.
Assusto as crianças com as minhas feitiçarias.
Quem sou eu?

1622.

O que é, o que é? Cai e fica em pé.

1623.

Se um anão fosse integrante de uma banda, qual instrumento ele
tocaria?

1624.

Qual é o nome do filme preferido do Inri Cristo?

1625.

O que o português foi fazer no açougue com uma gaiola?

1626.

Qual é a maior injustiça do Natal?

1627.

Por que o pirata só assistiu a metade do filme?

1628.

O que tem debaixo do tapete de um hospício?

1629.

Qual é o escritor que trabalha com o lenhador?

1630.

Qual a diferença entre a fotografia e o Sol?

1631.

O que é um pontinho rosa na garagem?

1632.

Quem não faz outra coisa senão comer?

1633.

Por que é que não há terremotos na Argentina?
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Como a loira faz para matar um peixe?

1635.

O que é que o mudo ganhou de presente de Natal?

1636.

Qual é o animal que é rico?

1637.

O que são duas irmãs, uma no lado direito e outra no lado esquerdo,
que escutam muito bem?

1638.

Por que o cantor canta com a mão na orelha?

1639.

Prenderam minha sogra. Qual o nome do filme?

1640.

Como a loira faz para matar um passarinho?

1641.

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

1642.

Por que os EUA têm poucas chances de ganhar no xadrez?

1643.

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

1644.

Quais são as mulheres que vivem mais tempo que os maridos?

1645.

O que é que cresce e depois encolhe?

1646.

Entraram na minha casa e roubaram 2 copos. Qual o nome do filme?

1647.

Qual era o chá que alegrava multidões?

1648.

De que lado fica a asa da xícara?

1649.

Por que que a loira toma banho de porta aberta?

1650.

Qual é o chá que revolucionou a biologia?

1651.

O que era um pontinho verde no canto da sala?

1652.

A mulher entrou na loja e comprou um sapato. Qual o nome do
filme?

1653.

Para onde Thor foi nas férias?
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1654.

O que é, o que é? Diga-me se for capaz. Diga-me quem é aquele que
num instante se quebra se alguém diz o nome dele.

1655.

Qual língua os cães falam?

1656.

Qual aula o canguru foi fazer na academia?

1657.

Qual cor uni mãe e filho?

1658.

Por que devemos enterrar a sogra 10 metros para baixo do normal?

1659.

Duas lêndeas se apaixonaram. Qual é o nome do filme?

1660.

Qual o cachorro que adivinha o futuro?
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Respostas
1. O carrinho de bat-bat.
2. A pizza eu pedi.
3. Energia soLAR.
4. No elevaDOR
5. CoberTHOR.
6. Quinze para as duas.
7. Porque mãe a gente tem uma só.
8. Senhor BARriga.
9. Celso Porte e Olhe.

31. Contar os degraus da escada rolante ou
dois carecas brigando por um pente.
32. Notícia.
33. O porco tem lombinho e a rua tem
lombada.
34. Limão-zine.
35. Estudiantes.
36. A letra R.
37. Ninguém, porque porco não pia.
38. Acordar mais cedo para ficar mais tempo
sem fazer nada.

11. Ama-zonas.

39. Porque estão sempre com 2 patas.

12. Banana ouro.

40. Polo.

13. Presidente Prodente

41. É o Didi-amante.

14. A minha mãe.

42. O Boticárie.

15. Porque o sabão é neutro.

43. Alfacebook.

16. Fal-cão.

44. Blazer.

17. O prato cheio.

45. Bermiuda.

18. CaO.

46. Pô nei eu.

19. A manga.

47. O SALmão.

20. Pá vestida.

48. As Aventuras de Pi.

21. Porque ela já é malhada.

49. O corredor.

22. Ô Mô.

50. Pinkasso.

23. Porque elas seguem as plaquetas.

51. Nenhum, porque foi Noé que fez a arca.

24. Telefone.

52. A MORcega.

25. THORta.

53. Os livros.

26. O baralho.

54. Bééééeééééé-terraba.

27. Tem uns quilate.

55. Um brownquio.

28. A esponja.

56. Porque tinha azul-ejo.

29. Abacaxi.

57. É o Sou-Fá.
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10. Trenó.

30. Pano de chão.
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58. Comprar um argentino pelo que ele vale
e vendê-lo pelo que ele pensa que vale.
59. Uma Babá Quase Prefeita.

89. Mi-istica.
90. Porque elas demoram 9 meses para dar a
luz.

60. O que já está morto.
61. Uma minhoca entrar numa
macarronada pensando que é uma festa.
62. A letra A.

88. Caranguejo.

91. Dente.
92. Os anos aqui passam rápido.

64. Um quarto para duas.

94. Relam piava.

65. Os olhos.

95. Merthiomia.

66. Deborah Secco.

96. No dicionário.

67. Formação de quadrilha.

97. A pilha tem um lado positivo.

68. Biscoito.

98. Tatuapé.

69. A Vera Verão.

99. Eu Robô.

70. Porque elas tem papo.

100. O segredo.

71. Seis horas.

101. PanificaDORA.

72. Espelho.

102. A-guia.

73. Ai se eu te pego, ai ai se eu te pego.

103. REIqueijão.

74. E-má.

104. Lua cheia.

75. Saiyajeans.

105. Porque ele era um tigre de bengala.

76. Porque ela é muito enrolada.

106. Onça pintada.

77. Você é muito engraxadinho!

107. A palavra "isso" não tem a letra R.

78. Para receberem alta.

108. Porque tem um curto no meio das
pernas.

79. Quando a placa-mãe já virou avó.
80. Um espanador de cabo curto.
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63. O telefone.

93. Nem as mães aguentam um argentino
por 9 meses.

109. Enterra ela.

82. A MORdida.

110. Passar em frente a um restaurante e ver
uma placa na porta escrito: "Fechado para
almoço".

83. THORax.

111. Ficar no Bat-papo.

84. Muri-soca.

112. Um morango-tango.

85. A Vó-dka.

113. No bat-papo.

86. Precisamos de cobertura.

114. A tímida pega na mão e a chata pega no
pé.

81. A letra D.

87. Alien vs. Pregador.
© RachaCuca.com.br

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

88
Resolva Mais Charadas
rachacuca.com.br/x/charadas

MAIS
QUEBRA
CUCAS

Charadas Fáceis
Charadas

115. Um olho mágico com conjuntivite.

146. Porque é óculos de-grau.

116. Para ver a velocidade da luz.

147. O Super Mercado.

117. OrTHORpedia.

148. A tartaruga tem casco em cima, o navio
tem o casco embaixo. E a família? Vai bem
obrigado!

118. Shanti Lee.
119. Sem-teto.

149. BOilero.

120. Elétrondoméstico.

150. Fevereiro, pois ele só tem 28 dias.

121. Larangite.

151. O calendário.

122. Cemitério.

152. Incidente.

123. Oi.

153. Tio Jolo.

124. Socorro.

154. Em uma alma penada.

125. Ruffles, a batata da Honda.

155. Somalia.

126. Bota ovo cozido.

156. Escor-peão.

127. Ambos tem Natal.

158. A Pimenta do Reino Unido.

129. O bule.

159. A hora.

130. A Área do Gelo.

160. Foi cantar pa God.

131. Natal.

161. Lan house.

132. Dois, o lado de dentro e o de fora.

162. Porque ele era um Pastor Alemão.

133. Jejum.

163. Empatado.

134. Ele faz um gol de bicicleta.

164. O cachorro quente.

135. A letra M.

165. Cloro que sim.

136. Eu, Robô.

166. Ver o douTHOR.

137. O só-vácuo.
138. Ir na churrascaria para comer salada.
139. Encaracolado.
140. Por THORpedo.
141. "ARcarajé".
142. O Red Motta.
143. Um yellowfante.
144. Maria.
145. Porque ele não TV.
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157. Previdente.

128. Rebellion.

167. Pedro.
168. Pedro Álvares Cabrown.
169. A Muuuuula.
170. O brigadeiro.
171. Má quina Mortífera.
172. Fogão.
173. No-turno.
174. Skype.
175. Rosa choque.
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176. Uai-Fi.

206. Mudança de Hálito.

177. Transplante de cérebro.

207. Arara.

178. Porque os peixes vão perder as
espinhas.

208. A letra F.
209. Porque lá tem espant-alho.

179. Porque ela é bem bolada.

210. Porque astronomia.

180. Presente.
181. Ser atropelado por uma ambulância.
182. Porque ele foi sempre desprezado.

211. Porque a justiça é Sega.
212. É só apertar o vô-lume.

184. O rino-sei-ontem.

214. Aveia.

185. O coração.

215. Que a Forca esteja com você.

186. O fôlego.

216. Uma charada.

187. Os dois são difíceis de se guardar.

217. O barco à vela.

188. Papel alu-minion.

218. No final da folha.

189. Tô contigo e não abro!

219. CHAt.

190. Um redmoinho.

220. Fim.

191. O Caps Loki.

221. Você pode fazer da cobra um bicho de
estimação.

192. Conselho.

222. Nem todas as cobras são venenosas.

193. Encontro Explosivo.

223. 11 + 1.

194. Superdotada.
195. Porque quem ri por último, ri melhor.
196. Uma blackteria.
197. Vem cá-lango.
198. ARame farpado.
199. Vira milk-shake.
200. TéTHANOS.
201. Ficaram 3 pessoas.
202. O intestino delegado.
203. Bat-deira.
204. O gato mia, a Coca-Cola light.
205. Computador.
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183. Sai de cima que eu também quero ver.

213. Para não ter que pensar com que mão
irá usá-la.

224. A noite.
225. O avião.
226. Porque ele tem 7 vidas.
227. Ninguém Segura esse Bebê.
228. Solta a bat-ida.
229. Porque o shampoo era anti-queda.
230. Silvio Santos vem aí...
231. Porque ele Kiss Kiss Kiss.
232. Usar pijama de uma listra só.
233. Turista.
234. Assistir a Missa do Galo.
235. Balança.
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237. A máquina fotográfica.

263. Comer sopa de letrinhas e cagar em
ordem alfabética.

238. A água.
239. Nenhum, porque pato não bota ovo, só a
pata bota.

264. O vô-lante.
265. Porque ele tem pena.

240. Minions Gerais.

266. Acelga.

241. Navio Pirata.

267. Vai na frente que eu vou atrás.

242. Ambos quando vão embora, levam seu
carro e sua casa.

268. Um alto-móvel.

243. Bluequê de flores.
244. É que a polícia prende os bandidos e o
sutiã levanta os caídos.
245. A nota ré.

272. O casal de peixes.
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275. Porto Alegre.

248. Sozinho.

276. Porque, quando você coloca três deles
juntos, você obtém KKK.

249. Se vira para descobrir, pois não vou
contar.

277. O rio.

250. Caracas!

278. BARroco.

251. A THORre Eiffel.

279. Fevereiro.

252. Camisa.

280. Gol de letra.

253. O intestino preso.

281. O Oscar.

254. Ambos vivem fazendo operações.

282. Pasta de den-tchê.

255. Documentado.

283. Confidente.

256. Açúcar Cristal.

284. ARcebispo.

257. A toalha.
258. Porque tem vergonha da mãe que é uma
porca.
259. Por que todos choram por você e por
mim não?

262. Mr. al-Catra.

271. Te a-múuuuuuuuuuu...

274. A letra L.

247. Ela perdeu a linha.

261. Sau-Woody.

270. O batom.

273. A Béééélgica.

246. Fita de ceTIM.

260. Robá-lo.

269. LibertaDORes.

285. Porque ele faz parte da THORcida.
286. Porque ele morreu.
287. O cravo.
288. Você é uma garcinha.
289. Porque ele deu um THORcicolo.
290. Peixe-espada.
291. Por causa das instruções.
292. Setembro
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293. ATHOR.

321. Gostosuras ou travessuras?

294. Dá um-mamão aí.

322. O último Tang em Paris.

295. Porque ele queria ver o tempo passar.

323. Telefone.

296. Da THORneira.

324. Celta preto.

297. Não, pois em 72 horas será noite
novamente.

325. Quando dá um carrinho.
326. Abdomiau.

298. Ela fica com um formigamento.

327. O seu nome.

299. Ô sô!

328. Caixa registraDORA.

300. O pato.

329. Um desodorange.

301. Toalha.

330. Pé-de-moléculas.

302. A notícia.
303. É só comer um pedacinho de cada vez.
304. Ri-Man.

309. O Ali Babá.
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306. Pedir uma ostra no restaurante com
intenção de pagar a conta com a pérola dela.

308. Em Condo-Minions.

332. Uma limãosine.
333. Japão.

305. O casamento.

307. Porque no anúncio estava escrito:
"Procura-se empregada que durma no
serviço".

331. Nada.

334. O pasTHOR alemão.
335. ARco-íris.
336. Orelhas.
337. Caravana.
338. O til.
339. A jaula.

310. THORpete.

340. O policial, pois segurança vem em
primeiro lugar.

311. Nada.

341. "Boichechas".

312. Você está muito negativo hoje.

342. A vaca malhada.

313. Porque só tem pro-moção.

343. O caçaDOR.

314. A escuridão.

344. A campainha.

315. A ponte.

345. Porque ele estava no vermelho.

316. A galinha bota e o pano desbota.

346. Finalmente colocaram luz no banheiro.

317. Vem quá.

347. A sombra.

318. ON-bro.

348. Lágrima.

319. Itaqua que ce Tuba.

349. Os dois, porque eles fizeram uma
vaquinha.

320. É a denta-dura.
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351. Cebola.

380. A polícia não apaga incêndio, mas sim
os bombeiros.

352. A sua idade.

381. Claudia Arraia.

353. Este lado para baixo!

382. Lan-pião.

354. Vamos vazar.

383. Quando a conta está errada.

355. Na sombra.

384. O frango alinamesa.

356. Na Boi-ticário.

385. Caixão.

357. Um camyellow.

386. Mil são impossível.

358. "Boilivia".
359. Pedir um X-burger, comer o burger e
calcular o X.
360. 14-bis.

390. ARanha.

362. Chaves.

392. O abacaxi.

364. Acento agudo.

393. Para se encontrar com o vácuo.

365. Ver o suPino.

394. Zeca PaiGordinho.

366. Junho
367. Ter uma sogra chamada Esperança,
pois a esperança é a última que morre.

370. Água.
371. Couve de bruxelas.
372. Po-pô-pó?
373. O mor-cego.
374. "Boilero".

395. Porque ele morava no Paraíso.
396. De-pressão.
397. Salsa.
398. Kosovo.
399. Seria uma chuva da-hora.
400. KKKKK.
401. Porque ele é um macaco-prego.
402. Instala Vista, baby.
403. O papel.

375. VenezuELA.

404. Porque ele não passou no teste de
resistência.

376. Pelo telefone celular.

405. O prato.

377. Bateria.

406. Correr, antes que ele amadureça!

378. Madagas Car.

407. ConduTHOR.

379. Velo-troll.

408. O THORpedo.
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391. Óia.

363. Com ovos de páscoa.

369. BARiloche.

388. Hoje você me acende, amanhã eu te
apago.
389. CHApéu.

361. Caracol.

368. Porque estava em uma fase muito
difícil.

387. Ovo.
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409. O Quinto Elemento.

438. FOURtaleza.

410. Porque ele só dá golpe baixo.

439. A LAPTOPspirose.

411. Pernambuco.

440. CORvo.

412. Greenalda.

441. O castelo de areia.

413. Takatiro.

442. Ele respondeu Latino.

414. É o Frâncio, porque está do lado do
Rádio.

443. A calçada.
444. Ara-caju.

415. Os dois vivem repetindo.

445. Lonca.

416. Os intocáveis.

446. Cruz.

417. As cobras não tem tantas rugas.
418. Acendendo uma lanterna no ouvido
dela.
419. A Bat-eria.

421. Com um acorde.
422. Ve-rão.
423. Jiafunda.
424. Porque eles pintam e bordam.
425. O ex-quilo.
426. Falo nada, só óleo.
427. Four-migas.
428. Um assaltante.
429. O travesseiro.
430. O dente de leite só cai uma vez.
431. Gisele Print.
432. Assa sino.
433. ARaucária.
434. Antipático.
435. Porque um é para água normal e o
outro para água oxigenada.
436. O prato.
437. O Vôverine.
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420. So-Fá.

447. Para ninguém, ele não tem família.

450. Sento Em Um Dálmata.
451. Moscou.
452. Porque é melhor condutor.
453. Pernas.
454. Porque ele é Estanho.
455. Galinha cai-pira.
456. Kuasimoto.
457. Vem cá sobrinho.
458. Uma pimenta do reino.
459. O Flash.
460. O meu nome.
461. Andapé.
462. O CHArada.
463. Porque o terceiro era careca.
464. Maio.
465. Banda larga.
466. Ge-Ladeira.
467. O canto, porque ele tem 90 graus.
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469. O Ja-Pão.

499. Gira-fa.

470. Esse papel é seu ou é impressão minha?

500. PerfuraDORA.

471. A sílaba "ga".

501. Ale-manhã.

472. Ânus Dourados.

502. Toquinho.

473. Uma imãzinha.

503. Vi da privada.

474. ARcanjo.

504. Na etiqueta.

475. CORonavírus.

505. Botafogo.

476. Vivo.

506. Porque ela não é Sadia.

477. BARão.

507. O exausTHOR.

478. Pra não cair a ligação.

508. Ele leva um cartão que diz: "El mejor
espion del mondo".

479. Tenho medo de me queimar.

509. Um Fanta-siado.

480. A better raba.

510. Se não estão armados, estão presos.
511. Soldado.

482. Um browncólis.

512. O Ré-now.

483. Novembro.

513. Estrela.

484. Green Day.

514. Para tentarem se ver como elas ficam
quando estão dormindo.

485. ARtista.
486. A balança.
487. Otorrino.
488. O sapo, pois acerta todas na mosca.
489. Garrafa.
490. Arca Dino é.
491. Porque o açúcar é maiscalvo.
492. O cavale-tchê.
493. Pipa.
494. A Dilma Rous-selfie.
495. Vento.
496. Toroh.
497. O piolho.
498. Porque não conhece a rota.
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481. O número 6, pois de cabeça para baixo
ele vira o número 9.

515. O gelo.
516. Fotografias.
517. A tampa da privada.
518. Ovô.
519. A macaca.
520. O Avogadro.
521. Sombrinha.
522. A bota a gente calça e a calça a gente
bota.
523. No supermercado.
524. Música.
525. Jabuti-caba.
526. O PaiSandu.
527. A galinha.
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528. Porque ele tem 360 graus.

558. O cadeado.

529. Feijoada.

559. Ela foca.

530. Tamanduá-bandeira.

560. A vida.

531. Março

561. Azia.

532. Morango.

562. Nossa, que Sal grosso!

533. MoniTHOR.

563. Palmas.

534. Trave-sseiro.

564. Drácula.

535. Porque ele Moscou.

565. Vitória.

536. Dando trote.

566. Pra não levar tiro à queima-roupa.

537. Aveia.

567. Preto, Branco é apenas o nome do
cavalo.

538. União Só-vi-ética.

568. Noite quilo.

539. Pipoca.

569. Uberlândia.
570. De múúúúúúmia.

541. Boiada.

571. Porque após a reforma ortográfica, voo
não tem mais acento.

542. THORneira.
543. Nada, pois ela estava morta.

572. Ex-peguetti.

544. Martini da Vila.

573. Esqueceram Admin.

545. O bote.

574. Se me apertar eu grito!

546. A Cláudia Late.

575. THORmate.

547. Cupim.

576. Pressão alta.

548. Porque tampei o outro.

577. O Papa-léguas.

549. Espírito Santo.
550. Porque são eles que mais fazem falta.
551. Eu que tiro a roupa e você que fica
vermelho.
552. iPod.
553. Passar manteiga no Pão de Açúcar.
554. Manicure.
555. BARcelona.
556. Abril.
557. Um selo.
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540. Massa corrida.

578. Porque não dá pra olhar para os dois ao
mesmo tempo.
579. Dependente.
580. O beisebol, porque se joga com o taco.
581. Acarajé.
582. A roda gigante.
583. Mais areia.
584. De pneumonia.
585. A "gritarra".
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587. Pneu-monia.

617. EdiTHOR.

588. MTV.

618. O Seu Madruga.

589. Contudente.

619. Pretendente.

590. Banana.

620. Zumbi.

591. Kit-Cat.

621. Porque lá eles rezam livrai-nos de todos
os mar.

592. Aorta.

622. Gol.

593. É um Uno Milho.

623. Minha fotografia.

594. Com ração vai lente.
595. O pirata português é aquele que tem
tapa olho nos dois olhos.

624. Velório.
625. 12. Três são meus irmãos e um sou eu.
626. Porque ele aperta a porca.

597. Andar no espaço.

627. Assaltante.

598. A Má audição do Dragão.

628. Você está na minha listra negra.

599. Porque o queijo era fresco.

629. All-star.

600. Uno.

630. CHAto.

601. 106 animais.

631. O tatu faz o buraco e a baiana vatapá!

602. Que ela esteja aberta.

632. Um amigo.

603. Estridente.

633. Porque ele só dava problemas.

604. O Mikhail Gorbachove.

634. O Ryu de Janeiro.

605. O jogador de tênis.

635. Pavê.

606. Papai Noel.

636. Porque o amor é terno.

607. Nú-tella.

637. A letra N.

608. Porque temos intestino deu-gado.

638. Santa Ifigênia.

609. Duas sogras.

639. Os dentes.

610. Jabuti-acaba.

640. Os dentes.

611. Você.

641. Cinta modelaDORA.

612. Prego.

642. A Via Lacta.

613. EsculTHOR.

643. O elétron-doméstico.

614. Conta a piada pra ela no sábado.

644. O Silvester Stalone.

615. É o escor-peão.

645. Clarividente.

616. Árvore de Natal.

646. O fósforo.
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596. Quando ele voltar eu te conto.
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677. Ohio.

648. "DORAdo".

678. Árvore de Natal.

649. COReografia.

679. 10, pois peixe não morre afogado.

650. RefleTHOR.

680. Igreja OrTHORdoxa.

651. Qualquer uma, pois prédios não pulam.

681. Quico_Quico.rar.rar.rar.

652. Não vai furar comigo.

682. As mãos.

653. O pneu.

683. O REIlógio.

654. Pena.

684. A pilha tem carga e a privada descarga.

655. Tesoura.

685. Que ela esteja acesa.

656. Vidente.

686. O alho.

657. Os dias depois do casamento.

687. Os Bat-mentos.

658. Sentido anti-horário.

688. A-lagoas.

659. Um visitante.

689. Vão pra cadeia de DNA.

660. Estamos fritos.

690. AuTHORitarismo.

661. LULApalooza.

691. O prato.

662. Oh, meu Deus do cio!

692. É a Red Globo.

663. Porque ele compra Yamaha.

693. Desapontado.

664. Do lado de fora.

694. Estou vidrado em você.

665. Vender o almoço para comprar a janta.

695. Preciso de espaço.

666. Au que mia.

696. Soltar a franga.

667. Errando, porque errando que CIAprende.

697. Fogo.

668. Porque uma era leite longa vida.
669. O pen-Tchê.
670. O papagaio.
671. A boneca.
672. Caravela.

698. Pi-pi.
699. O peido.
700. Campo Grande.
701. Porque ela só-corre.
702. O Ai-phone.

673. REIgime.

703. Porque eles usam lentes di-vergente e
não de ver bicho.

674. COReano.

704. Vento.

675. NEScafé.

705. O livro.

676. Um VolksVagem.

706. Porque comprou xampu para cabelos
secos.
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647. Muuuuuuuuuuuuito!
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708. Pi-tanga.

738. O Overwatchim.

709. O velocirapTHOR.

739. AMORtecedor.

710. Para que botasse ovos cozidos.

740. Porque eles têm nervos de aço.

711. O engenheiro civil.

741. Um trio elétrico.

712. Uma dorminhoca.

742. Peixincha.

713. Você tá frito comigo.

743. Você vai acabar me deixando careca.

714. Ré.

744. A sombra.

715. Marta.

745. Consertar o moTHOR.

716. Queijo.

746. Ninguém sabe, pois ela ainda não foi
revelada.

717. O mamão PAPAI-a.

747. BARata.

718. A letra P.

748. O espaço.

719. Eu tenho direito a 4 ligações.

721. O último açaí feche a porta.

750. Café com THORrada.

722. 9

751. Frei Caneca.

723. De um dógion.

752. Atividade Paranormal.

724. Granada.

753. Na Didi-namarca.

725. Porque ele usa rex-sona.

754. Porque vale cada centavo.

726. A escada.
727. O guarda-chuva.

755. Jogue ele na parede que ele racha o
bico.

728. O Senhor dos Anéis.

756. Porque é muita areia pro seu caminhão.

729. Escreve dos dois lados de uma folha de
papel: "Vire por favor!".

757. Costa Rica.

730. O elevador.

758. Porque não aprendeu a receita.

731. Porque o som não se propaga no vácuo.

759. A minha bunda que queima e você que
pula?

732. Nenhuma das duas, ele estava morto.

760. O rato.

733. Porque ela não sabe vender.

761. Porque ele é nobre.

734. Fantasma.

762. Porque elas são mudinhas.

735. O que não mata engorda!

763. A dentadura.

736. Flash.

764. MusTANG.

737. Melancia.

765. Ocidente.
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estou cheio de problemas.

720. Cole aqui e vamos dar uma volta.
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767. Caloi-picita.

796. Se ele ia DC.

768. Coroa de natal.

797. Porque ele executou um programa.

769. O tigre-de-bengala.

798. Duende.

770. Didi-a.

799. Porque ela queria um homem mais
maduro.

771. Para ver de perto.

800. Caldeirão do Hulk.

772. Os Pés-tinha.

801. Como Perder um Homem em 10 Dias.

773. CHApecó.

802. Bat-ida.

774. No dicionário.

803. Nada.

775. A laska

804. DesoDORAnte.

776. Porque ela é muda.

805. Tirando a tampa do ralo.

777. THORcantins.

806. Zzzzzz!

778. Caramelo.

780. Porque os bombeiros usam o extintor.
781. Uru-buuuuuuu!

807. Porque a cueca dele não rasga
808. Você não é Palio para mim.
809. Água.
810. Esconde-Dinho.

782. Um pinguim.

811. Porque tem que deixar a cabeça oca
primeiro.

783. O Rei do Gado.
784. Porque esqueceu a receita.
785. 67 anos, pois quando eu tinha seis ela
estava com a metade da minha idade. Logo,
temos três anos de diferença.

812. O Senhor Madruga?
813. Barco a vela.
814. DormiTHORio.

786. Com Umbanda larga.

815. O prego.

787. Com "H", H-o-j-e.

816. ARco e flecha.

788. Porque ele é paciente.

817. Cai cai balão.

789. Rio Só-limões.

818. Porque ele estava com hérnia de disco.

790. Nada, pois foi Pero Vaz de Caminha.

819. Passado.

791. Eu te omo.

820. É uma formiguinha de calça jeans.

792. Todos tinham medo de ter que carregar
o caixão.

821. A picada do mosquito.

793. O-vinho de codorna.
794. Porque elas conseguem soletrar.
795. Um pretozoário ou uma blacktéria.
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779. Tirar cera do ouvido e passar no chão.

822. OrniTHORrinco.
823. Sujeito a guincho.
824. Escuridão.
825. Vassoura.
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826. Porque ele acha massa a corrida.

856. Para usar o extinTHOR.

827. A gata.

857. REIagente.

828. A cer-veja.

858. Calças.

829. De-coração.

859. Coral.

830. Vela.

860. Miguel Fala-bella.

831. GOLfinho.

861. Não menta para mim.

832. Ela está tentando segurar o
pensamento.

862. Para ver melhor.
863. BOIcote.

833. O Cristo RedenTHOR.

864. Depende da pancada.

834. Porque deriva da vaca.
835. Porque ela tinha complexo de Golgi.
836. Ônibus.

865. Dipir-onda.
866. O Drowzee Varella.
867. Múuuuu-sse.

837. O seu colo.

839. O espelho.

869. CORtina.

840. 1 - A pé. 2 - De Yoshi.

870. Camaleão.

841. Caranguejo.

871. Tirar um extrato.

842. É só colocar num copo de água. Aí o gizbóia.

872. O dentista, pois ele deixa todos de boca
aberta.

843. Para o Sistema Solar.

873. O ex-touro.

844. Macacão.

874. BOIa.

845. O Corpo que Cai.

875. Porque no show dele só vai coroa.

846. Hi-lux.

876. O pescoço.

847. Um bom começo.

877. É o Tra-Thor.

848. O nome da criança é "Qual".

878. Porque a mentira tem perna curta.

849. Porque ela queria um galo.

879. É uma Clorofila.

850. Costa.

880. É-cuador.

851. Nike-lodeon.

881. Tomar um ônibus.

852. Estou desapontado.

882. Ah, Não!

853. Para comer arroz doce.

883. Tudo bacon você?

854. Tiradentes.

884. Bat-ista.

855. Inxexion de xaco.

885. ParagUAI e UrugUAI.
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838. Porque não pode passar por baixo.

868. O elefante pode ter pulgas, mas a pulga
não pode ter elefantes.
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886. A cadeira.

916. Pikapi.

887. Correspondente.

917. Colher, garfo e faca.

888. Porque ele é um verbo irregular.

918. São Vicente.

889. O apontador.

919. Tony Ramos.

890. A Tiiiiiiimmmmm.

920. O bebê chora pelo leitinho e a porca
chora pelo leitão.

891. ApontaDOR.

921. Boa Vista.

892. Amén-doim.

922. Os pneus.

893. O relógio.

923. Estrela.

894. Ô velha.

924. O Soro-caba.

895. Porque era queima de estoque.

925. Porque água parada dá dengue.

896. CHArlatão.

926. ExtinTHOR.

897. Bule.

899. Cupreto de Índio.

928. BARba.

900. ARara.

929. Fraldinha.

901. Gustavo Lima.
902. Nenhum, porque ele está morto de fome
e de sede.
903. Nome.
904. Tricotar com a linha do trem.
905. Oi.
906. E agora, eu te vi-adulto.
907. Para passar para o vestibular.
908. Goldezilla.
909. Múmia.
910. Tira a bunda de cima de mim.
911. O ovo.
912. Panela depressão.
913. 10
914. Macarrão parafuso.
915. Porque ele tinha prova oral.
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927. O juiz não recebe mais por uma luta
mais longa.

898. O inverno.

930. Minhoca.
931. A po-lenta.
932. A cerca.
933. Horte-lã.
934. Lareira.
935. Dezembro.
936. Espelho.
937. Os botões da camisa.
938. Descendente.
939. A babosa.
940. O ex-hortista.
941. Mandagastar 3.
942. CORação.
943. Costeleta.
944. Ama-pá.
945. A um bat-zado.
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946. Ele pagou à vista.

975. Du-que você está falando?

947. As melhores estão enterradas.

976. Porque o Mamão foi Pa-paia.

948. O pente.

977. 3 patos.

949. O McDonald's.

978. D é sobrinho de A.

950. O queijo ralado.

979. Porque eles estão sempre com água na
boca.

951. Com um ponto final.

980. Shen Xu Tian.

952. Sonho.

981. Porque ele é Marinho.

953. Me dê cobertura.

982. Tá. Não tá. Tá. Não tá. Tá. Não tá...

954. Passar o anel.

983. THORonto.

955. É o cão-peão.

984. Pa-paya.

956. Me amarro em você.

985. Bispo.

957. Fura-cão.

959. MuriSOCA.
960. É uma ervilha de castigo ajoelhada no
milho.
961. Ferro de passar roupas.

989. Chá-crinha ou Fábio Por-chá.

991. Garfo.

963. Um Atestado.

992. ARranhão.

964. Porque ele é perna de pau.

993. Somente.

965. Prudente.

994. O PAInel.

966. CalculaDORA.

995. A idade.

967. Esconde-esconde.

996. Tem um ciumento entre nós.

968. O proteTHOR solar.

997. Opá.

969. H Deus O.
970. Posso morar com você? Porque minha
casa é um saco.
971. Porque ele tinha entrado.

998. Sempre tem um pentelho que ninguém
sabe de quem é.
999. "Boiliche".
1000. Para tomar leite pasteurizado.

972. O futuro.

1001. REIgalias.

973. Gás parzinho.
974. Porque sempre aparece alguém que não
bebe nada na casa dele.
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988. Pesquisa de preço.

990. Uberlândia.

962. É só pisar no aceleraDOR.
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987. Samba de Raiz.

1002. Juliana Pães.
1003. Porque ele sempre chega na raiz.
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986. Eles jogam um botijão de gás na cabeça
do condenado.

958. Foice.
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1004. Fo-Foca.

1034. CORcovado.

1005. A letra A.

1035. Vai na cabeça que eu pego o pescoço.

1006. Porque ele tem 4 patas.

1036. Porque não têm Flash.

1007. Foi fumado.

1037. Dr. Halls.

1008. O buraco.

1038. Na bicicleta a gente senta pra correr e
no banheiro a gente corre pra sentar.

1009. A maçaneta.

1039. Microfone.

1010. Prato raso.

1040. O pão tem miolo.

1011. Disputar um THORneio de tênis.

1041. Porque o vento é fresco.

1012. Tchau, até Marx.

1042. Para fazer um canal.

1013. Neolítico.

1043. Porque ele tem o para-choque.

1014. Macei, ó!
1015. Correr sozinho, chegar em segundo.

1017. Tó-Kan-Sado.
1018. Pegar uma Honda.
1019. Jabuti-caba.
1020. Xavi.
1021. Julho
1022. Na letra "i".
1023. A torta.
1024. Manje-ricão.
1025. A letra R.
1026. Porque ele tem uma-pinha.
1027. Um alto-falante.
1028. Caravaggio.
1029. O dia e a noite.
1030. A mangueira.
1031. Estou bolada com você.
1032. Para de dar voltas e vá direto ao
assunto.
1033. O π olho.
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1016. O nariz.

1044. ARquipélago.

1046. Para verde perto.
1047. Porque o Ministério da Saúde a
diverte.
1048. Os dois apitam na partida.
1049. Na Sexta-Feira.
1050. Palha Assada.
1051. Com a outra metade.
1052. Presente.
1053. Na peixaria.
1054. Presidente.
1055. Embaixo da garrafa do vinho
português vem escrito: "A rolha é do outro
lado.".
1056. A weak pédia.
1057. O troco pode contar, o segredo não.
1058. Ariel.
1059. Li-mão.
1060. Porque ela queria botar pra quebrar.
1061. O-pála.
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1094. EmbaixaDORA.

1065. Yellownardo di Caprio.

1095. Maio

1066. Escor-pião.

1096. ÁRbrito.

1067. Bravo.

1097. Carapuça.

1068. Coimbra.

1098. Ele pede esTHORno.

1069. - Quem? Eu??

1099. Um pittblue e um bluedog.

1070. Volante.

1100. Voz de prisão.

1071. Eita, deu zebra!

1101. Ele ficou com THORcicolo.

1072. A perna.

1102. 8π.

1073. Uaitsapp.

1103. O Green Team.

1074. Mel Lisboa.

1104. Os dois só andam arrastados.

1075. O padre.

1105. Aguero.

1076. Porque não tem escada para descer.

1106. Espelho.

1077. O amanhã.

1107. A balança.

1078. Capace-Tchê.

1108. Em ambas mexemos com as cadeiras.

1079. O sal grosso.

1109. CORal.

1080. Leo SanTHANOS.

1110. A caganeira, pois não dá tempo nem de
descer as calças.

1081. A língua.

1111. KaraTCHÊ.

1082. O javali.

1112. Para ver o Programa do Ratinho.

1083. É o Mano Brown.

1113. Porcos não viram homens quando
bebem.

1084. Papai Noel.
1085. A Má-donna.

1114. Kill Bill.

1086. Cana-dá.
1087. Porque quando ele era pequeno, a mãe
dele falava para ele limpar o pé direito.
1088. O nariz.
1089. A letra V.
1090. Pimenta.
1091. Você está me desapontando.
1092. Cabelo preto.
1093. Natal, Belém e Salvador.
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1115. Por causa do Coringa.
1116. A rainha.
1117. Estava sendo "velado".
1118. Outubro
1119. Ali-cate.
1120. No dicionário.
1121. O two-barão.
1122. A morena. Porque a loira tem que parar
para pedir informação.
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1153. CORdilheira do Himalaia.

1124. Buraco.

1154. O nosso nariz.

1125. A preguiça.

1155. Presépio.

1126. Porque ele é solzinho.

1156. São Galo.

1127. Jô nada nas estrelas.

1157. Porque ele não tem ponto de vista.

1128. Cara de pau.

1158. Porque ele está sempre aos seus pés.

1129. Porque ele não é metal.

1159. De Luthor.

1130. Pode contar comigo.

1160. O Saddam Huss..hein??

1131. Porque estava escrito no biscoito: "Abra
aqui!".

1161. Tomar banho de braço aberto, para não
descer pelo ralo.

1132. Foto da sogra.

1162. No banco de sangue.

1133. Peru.

1163. Porque ele é pé frio.

1134. Meio.

1164. A luva.

1135. É noz-moscada.

1165. Dois. Um bate na porta, o outro abre.

1136. No X-Box.

1166. O relógio.

1137. Porque ele estava fora de área.

1167. A fita isolante, pois ela é faixa preta.

1138. Veja.

1168. THORre de Pisa

1139. Netinho.

1169. O alho.

1140. Em dia de plantão.

1170. ElDORAdo.

1141. São Login.

1171. Porque tem o-Tite.

1142. 12

1172. Rosa choque.

1143. O esTerno.

1173. A MORtadela.

1144. Uva-ticano.

1174. Porque ele jogava sujo.

1145. Já-pão.

1175. AI - Inteligência Artificial.

1146. Tratamento de canal.

1176. Porque querem defender seu ponto de
vista.

1147. Beber caSasha.
1148. Porque era uma conversa privada.
1149. Papai Noel.
1150. O secaDOR.
1151. A vela.
1152. R.I.P-Hop.
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1123. É só colocar o dedito na tomadita.

1177. Eça de Queiroz.
1178. Sim, pois já sabemos que o jogo vai
começar com 0 a 0.
1179. Para acordar em cima da hora.
1180. Porque pediram para ela testar o
produto.
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1181. O acento agudo.

1209. O relógio.

1182. Braçocurto.

1210. Foi procurar a porca.

1183. Ela TV.

1211. O almoço e a janta.

1184. 3

1212. BARalho.

1185. Porque lá as informações são vagas.

1213. Um eco enorme.

1186. O carpinteiro quer boa madeira e o
bebê quer mamadeira.

1214. Porque o fogo destruiu as mangueiras.

1187. Não olhe agora, mas eu acho que tem
um calcanhar nos seguindo.
1188. Porque a vassoura não pega
engarrafamento.

1190. Dormindo com o Inimigo.

1225. Silêncio.

1195. Estou chocado.

1226. AR comprimido.

1196. Procurando Dolly.

1227. O AB.

1197. A Família Busca Pé.

1228. Eu Sou a Lêndea.

1198. Porque ele é de-coração!

1229. Honda.

1199. Seu nome.

1230. A planta dos pés.

1200. Chevro lê.

1231. CORinthians.

1201. O Usain Bold.

1232. Um pato apaixonado.

1202. De Bruce.

1233. A mãe-zena.

1203. Caramujo.

1234. Kaká.

1204. Todos os lápis ficaram desapontados.
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1224. Ser pente.

1194. Prisão de ventre.
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1220. Ele rouba o polvo.

1223. Por Tchê-Lefone.

1193. Porque seu cabelo estava armado.

1208. Molho Barbiecue.

1219. Uma banda de blues.

1222. É-difícil.

1192. CORoa.

1207. BARão Vermelho.

1217. Atendente.

1221. O São Duíche.

1191. Noitemante.

1206. Um cupink.

1216. Bode-wiser.

1218. A parte de trás do relógio.

1189. Todos, porque eles não podem tirar o
rabo para comer.

1205. Lã-terna.

1215. Contrabaixo.

1235. THORpázio.
1236. Ambos estão fora da estação.
1237. O Xerox Holmes.
1238. Porque era um caminhão-pipa.
1239. O Um-beagle.
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1240. Porque a turnê é mundial.

1270. Imprudente.

1241. Porque ela queria navegar na internet.

1271. O nome da égua é sexta-feira.

1242. Fugir de casa quando se mora sozinho.

1272. Seis, porque o Dunga é mudo.

1243. O pato não põe ovo, quem põe ovo é a
pata!

1273. A rede.

1244. EmbalaDORA.

1274. O Milk Sheik.
1275. Porque a cadeia era aberta.

1245. Porque ele é um astro.

1276. Os pés do chão.

1246. Mamadeeeeeiiraa!

1248. BARulho.

1278. Visitante.

1249. A-dele.

1279. Bom-bom.

1250. Marília MendOnça.

1280. Os olhos.

1251. Trem elétrico não solta fumaça.

1281. Piauiiiiiiiiiiiiiiii.

1252. Porque o caminhoneiro estava a pé.

1282. Uva passa.

1253. Adão.

1283. Atirar uma pedra no chão e errar.

1254. Ferro de passar.

1284. Porque ele fala baixinho.

1255. Porque ele tem medo que Robin.

1285. HuMILHO mesmo.

1256. Pinka-pau.

1286. Fazer as costeletas.

1257. Os três mosquiteiros.

1287. Dar esmola e pedir troco.

1258. Jogar na cesta e acertar no sábado.

1288. Orelhão.

1259. Chicle-tchê.

1289. BARack Obama.

1260. Caldo de cana.

1290. A letra M.

1261. O pneu.

1291. Céu.

1262. Dobrar a esquina.

1292. O carioca.

1263. Para acordar em cima da hora.

1293. BARômetro.

1264. Quando é um tigre de bengala.

1294. Estou apeixonado!

1265. Rodrigo Faro.

1295. Porque ele estava no modo avião.

1266. Com a Limãosine.

1296. Porque eram apenas bons amidos.

1267. Planta.

1297. Troco.

1268. Cheetos Buarque.

1298. Sino.

1269. Carateca.

1299. Limão.
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1247. Um pequeno quadrado amarelo.

1277. O zíper sobe para fechar e o elevador
fecha para subir.
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1301. RS.

1329. O Peru.

1302. No chão.

1330. Como Cães e Gatos.

1303. Lima.

1331. Decadente.

1304. Porque ela estava fazendo corpo mole.

1332. O violão.

1305. A Vó Tá Imunda a 80 Dias.

1333. PAItrocinador.

1306. A fila.

1334. No dicionário.

1307. Viracopos.

1335. Sílabas.

1308. O mamoeiro, porque ele sempre dá
uma-mão.

1336. Árvore de Natal.
1337. Tenho pena de você.

1309. Para os tri-pulantes.

1338. Fumaça.

1310. A THORradeira.

1339. Chá-peu.

1311. Rio.

1340. Qualquer uma que tenha a raiz
quadrada.

1312. Pendente.

1341. Dar a volta na mesa e pegar você
mesmo.

1314. O REXona.

1342. De rodo.

1315. Antes do cachorro há marcas de
freada.

1343. A chuva.

1316. AMORa.

1344. Bruxelas.

1317. A letra R.

1345. Porque ele nunca entra sem bater.

1318. Vin Diesel.

1346. Chuva.

1319. A girafa, porque ele adora um pescoço.

1347. Um Dia a Casa Cai.

1320. Nenhuma, porque já tem 4.

1348. O São Bonete.

1321. Comprar um chapéu para quem vive
perdendo a cabeça.

1349. Porque ela é mão-de-vaca.

1322. ARtigo.

1352. Tangente!

1324. Ta-ka Grana Na Kazaca.
1325. Minha mãe é uma uva, a sua é uma
vaca.

1327. No Super-Mercado.
1328. Retrô-Visor.
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1351. Porque ele era polar.
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1313. Bat-izado.

1353. Pelo nome, ele é cego não surdo.
1354. As flores.
1355. 10
1356. Eco.
1357. Um pingreen.
1358. Mãe.
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1361. Excedente.

1389. Paracetamal.

1362. BOIna.

1390. Se você não sabe, então cuidado onde
senta.

1363. Ave-ão.

1391. Porque sua mulher Evita.

1364. A Família Adams.

1392. A letra L.

1365. A uva passa.

1393. Ba-tchê-ria.

1366. Porque ele racha o bico.

1394. Para ouvir música pesada.

1367. Um Residente Evil.
1368. Dia 25. Anteontem foi 21, ontem foi 22,
hoje é 23, amanhã será 24 e depois de
amanhã será 25.
1369. Strog-ON-OFF.

1400. Claro.
1401. No sovaco.

1373. Inventam moda.

1402. Uma blueboleta.

1374. ProjeTHOR.

1403. A fo-foca.

1375. A cama de solteiro.

1404. O crack.

1376. Um arroz carreteiro.

1405. Bola de natal.

1377. 1 ovo para cada homem e 3 para a
mulher.

1406. Promessa ou segredo.
1407. CORinga.

1378. Espinha.

1408. Porque atrás está escrito: Mantenha
Distância!

1379. OrangoTANG.
1380. Para treinar qualquer uma serve.
1381. A mulher está no hospital em estado
grave e o ferro passa bem.

1385. Bem-y-ocê?
1386. Mano Bra.
1387. Estou Saci-ado.
1388. CTRL+S.
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1372. Caderno.

1384. Peru.

1397. Uma maçãneta.

1399. Sombra.

1371. O vento.

1383. Sepultura.

1396. Na cabeça.

1398. O Sol.

1370. Banana nanica.

1382. Idade.

1395. O hidrogênio.

1409. O talher.
1410. Porque ele prefere deter-gente.
1411. Tó, estore.
1412. Ela foi baleiada.
1413. Janeiro.
1414. Sergipe.
1415. Porque ele réptil.
1416. A porca.
1417. G-avião.
1418. Os olhos.
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1419. Banana.

1449. Tanque.

1420. A chaleira.

1450. Pinguim-Pongue.

1421. Porque ela queria matar a sede.

1451. Porque colocaram a criança na
chaleira.

1422. Descalço.

1452. Não, porque é um crime com pouca
gravidade.

1423. A garrafa PET.
1424. Porque ele é um "i"móvel.

1453. É a cárie do pai.

1425. Um x-panzé.

1454. Não pro tio.

1426. Abril.
1427. Os dois podem até boiar, mas foram
feitos para afundar.
1428. CHApinha.

1455. Pra ele ficar suco-lento.
1456. BOIar.
1457. O joelho.
1458. O silêncio, pois ele se quebra só de
pronunciar o nome.

1429. Não sei, esqueci.
1430. Melancia.

1432. Boa noi-Tchê.

1460. A lágrima.

1433. Porque era Internet de-escada.

1461. Porque ela gosta de tomar banho de
mangueira.

1434. Vladimir Pudim.

1462. O título eleiTHORal.

1435. InTHORlerância a lactose.

1463. São 5 patas. Duas patas de cada um do
casal e mais uma pata (fêmea do casal).

1436. O que Ama-pá.
1437. No escriTHORio.

1464. Bat-foto.

1438. Lâmpada.

1465. O chão.

1439. Vamos dar uma voltinha?

1466. O Vô Maltine.

1440. Um milhonário.
1441. Nenhum pois os outros 4 saem voando.
1442. A letra M.
1443. Para não sair da área de serviço.
1444. A montanha russa.
1445. O Archeiro Verde.
1446. Faraófa.
1447. Eu também bibi.
1448. O macacão.
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1431. Abaca-Tchê.

1459. Nenhum, isso é problema de
Hardware.

1467. Toddynho.
1468. Abóbora.
1469. Os fósforos.
1470. Bi-cicleta.
1471. O metil, porque ele é o radical.
1472. Vinho e vinagre.
1473. O cesto sem Tido.
1474. A maminha.
1475. Tostão.
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1477. Porque tem "Boi nos Aires".

1505. Porque ele é apiculTHOR.

1478. Porque ele tem medo de tubarão
martelo.

1506. Porto Velho.
1507. Hilda Furacão.

1479. Porque ela estava de Bob's.

1508. Ambos são filhos de uma égua.

1480. Benzeno.
1481. Porque costuma-se enterrar os mortos.
1482. Alho.

1509. Porque ele queria ser graFITNESS.
1510. ARco do Triunfo.
1511. É o acordeon.

1483. Acento.
1484. Porque descobriu que é um filho d'uma
égua.
1485. É uma Solução Molar.

1512. CHAves.
1513. A letra U.
1514. Polícia Civil.
1515. Melan-CIA.

1486. Para fazer os cálculos de cabeça.

1516. A sombra.

1487. Loser Manos.

1489. Usar papel higiênico dos dois lados.
1490. Para não perturbar a concentração dos
reagentes.

1518. Porque matou a fome.
1519. Solfá.
1520. Mortal KombaTchê.

1491. Um milhonário.

1521. Abacaxi.

1492. Ri-hanna.

1522. Pra deixar a água potável.

1493. Pi-olho.

1523. É um cãotor.

1494. O leiteiro.

1524. Pela onça, porque ela está morta.

1495. Arara.

1525. "Boileto".

1496. Perdigão não tem S.

1526. Minha irmã.

1497. A toalha.

1527. Misto Crente.

1498. BARbie.

1528. Porque no chuveiro dele só tem a
chave Inverno/Verão.

1499. Comer todo o Pão de Açúcar.

1529. Porque elas não conseguem decorar o
caminho.

1500. Agulha.
1501. Uma super saia jeans.
1502. 5, porque eles só pensaram em pular,
mas não pularam.
1503. Super Bonder.
1504. Beijinho.
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1517. A far offa.

1488. NapoliTHANOS.

1530. O pé.
1531. Porque quanto mais afastado melhor
pra não juntar sujeira.
1532. Segredo.
1533. Deixa de onda.
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1535. Cano e cana.

1565. O barbeiro.

1536. Porque está cheio de tibeTHANOS.

1566. MoTHORista de aplicativo.

1537. Moeda.

1567. Anjo.

1538. O jogador de basquete tem pernas
longas e a mentira tem perna curta.

1568. O lápis.

1539. Igreja Mundial.

1569. Ovo.

1541. A pedra de gelo.

1571. Leite Ninho.

1542. Agosto

1572. Para ver as horas passarem.

1543. Baila-voltano.

1573. O orango-tango.

1544. Tempo.

1574. Porque achou que era Trótski.

1545. Tóquio.

1575. É o cãolecionador.

1546. A voz.

1576. Um minuto, por favor.

1547. Uma meia.

1577. Firra.

1548. X-box.

1578. Um Maluco no Pedaço.

1549. Você é pequena, mas mexe bem.

1579. HisTHORia.

1550. Minha mãe é uma peça.

1580. A letra M.

1551. Guarda-chuva.

1581. O barbeiro.

1552. Fim.

1582. Porque ela viu escrito "Descanse em
paz".

1553. É o Si.
1554. O que tiver a maior cabeça.
1555. Jaca-ré.
1556. A meia.
1557. CHAmpagne.
1558. Reincidente.
1559. Edson Celulari.
1560. O sono.
1561. Invadir o Castelo de Grayskull.
1562. Para não ser engolido pelo ralo.
1563. Pir.
1564. Ferra-ri.
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1540. A porta.

1570. Para fazer parte do Batalhão de
Choque.

1583. Mi-tose.
1584. Porque tem que trocar o bebê de hora
em hora.
1585. Porque aí só dá pra ver-de perto.
1586. Porque segurança em primeiro lugar!
1587. Esperar o MDC.
1588. Renato Soviético.
1589. Os dois pregam.
1590. Bar-bante.
1591. O sal.
1592. A rua.
1593. Arrocha.
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1595. Um cisco.

1625. Comprar frango à passarinho.

1596. Algumas vezes eles dão zero.

1626. É o peru que morre e a missa é do galo!

1597. Já estou cheio de você!

1627. Porque estava com o tapa-olho.

1598. IUUUU PAC!

1628. Um louco varrido.

1599. BOIna.

1629. Machado de Assis.

1600. Ruffles, a batata da onda.

1630. A fotografia se tira e o Sol se põe.

1601. Com a rede.

1631. Uma pink-up.

1602. Nos deixaram aqui plantadas.

1632. Cozinheiro.

1603. Botafogo.

1633. Porque nem a terra os engole.

1604. Caraoquê.

1634. Afoga ele.

1605. Jogar ovo em si mesmo no
aniversário.

1635. Não sei, ele ainda não me contou.

1606. Não sei, nem ela sabe.

1637. As orelhas.

1608. O Bob Esponja.

1638. Porque se colocar a mão na boca, a voz
não sai.

1609. "Boiletim".

1639. Gaiola das loucas.

1610. A letra R.

1640. Joga ele de um prédio.

1611. Os Faraóis.

1641. PasTHOR.

1612. A água.

1642. Porque já perderam as duas torres.

1613. O bad minto.

1643. Porque ele era um frango à
passarinho.

1614. Trombose.
1615. Anzol.
1616. Bom, né!?
1617. Picachurros.
1618. Mitose.
1619. Porque era chuva passageira.
1620. Dissedente.
1621. Bruxa.
1622. Gato.
1623. O baixo.
1624. Ó Paí, Ó.
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1644. As viúvas.
1645. A mola.
1646. RoboCopo 2.
1647. CHAcrinha.
1648. Do lado de fora.
1649. Para ninguém olhar na fechadura.
1650. CHArles Darwin
1651. Uma ervilha de castigo.
1652. Par Perfeito.
1653. Para o liTHORal.
1654. O silêncio.
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1607. Na lavaDORA.

1636. O orninto-rico.
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1656. Jump.

1659. Lêndeas da Paixão.

1657. CORdão umbilical.

1660. É o cão-guru.

1658. Porque no fundo, no fundo, a sogra é
uma pessoa boa.
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