Charadas Infantis com Respostas
Lista de charadas infantis para desafiar crianças de todas as idades. São charadas fáceis, médias e
difíceis, com respostas, e tamanhos diversos.

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

2. Qual cão que voa?
Resposta: Fal-cão.

3. O que é que pega pelo corpo, escuta pela cara e fala pelo pé?
Resposta: Telefone.

4. O que é que se coloca na mesa, corta-se, recorta-se e não se come?
Resposta: O baralho.

5. O que é, o que é? É cheio de buraco mas segura a água.
Resposta: A esponja.

6. O que é que quanto mais limpo, mais sujo fica?
Resposta: Pano de chão.

7. Você conhece a piada do pônei?
Resposta: Pô nei eu.

8. Qual é a parte mais rápida da casa?
Resposta: O corredor.

9. O que é, o que é? Tem letras, pontos e alguns podem ter números.
Resposta: Os livros.

10. Por que a parede ficou azul?
Resposta: Porque tinha azul-ejo.

11. Que objeto da mobília de casa afirma ser uma nota musical?
Resposta: É o Sou-Fá.

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

Resposta: Os olhos.

13. O que um bolo com frio disse pro outro?
Resposta: Precisamos de cobertura.

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

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

16. Qual é a Lua que nunca está com fome?
Resposta: Lua cheia.

17. O que é um piolho na cabeça de um careca?
Resposta: Sem-teto.

18. O que tem asas mas não voa, tem bico mas não bica?
Resposta: O bule.

19. Qual a cidade preferida do Papai Noel?
Resposta: Natal.

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

21. O que é, o que é? Passa pelo sol sem fazer sombra.
Resposta: O vento.

22. O que é que dá voltas, alguns gostam que ele passe e outros não, nunca
está parado e tempo é que não falta?
Resposta: A hora.

23. Como acaba um jogo de futebol entre patos?
Resposta: Empatado.

24. Qual é o cachorro que não late?
Resposta: O cachorro quente.

25. O que tem boca mas não fala?
Resposta: Fogão.

26. Estou muito embrulhadinho e enfeitado com um laço.
Quando me recebem dão um beijo e um abraço.
Quem sou eu?
Resposta: Presente.

27. Qual é o papel favorito dos Minions?
Resposta: Papel alu-minion.

28. Eram 5 pessoas. 3 tentaram fugir, 2 tentaram ficar. Quantos ficaram?
Resposta: Ficaram 3 pessoas.

29. É um pássaro brasileiro e seu nome de trás para frente é igual.
Resposta: Arara.

30. O que o Mickey foi fazer no espaço?
Resposta: Procurar o pai do seu cachorro, o Plutão.

31. Por que o alho tem medo de plantações?
Resposta: Porque lá tem espant-alho.

32. Qual é a palavra que tem apenas 3 letras, mas acaba com tudo?
Resposta: Fim.

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

34. O que é que voa mas não bate as asas?
Resposta: O avião.

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

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

37. O que os personagens do Toy Story falam quando alguém espirra?
Resposta: Sau-Woody.

38. Qual é a capital que vive sorrindo?
Resposta: Porto Alegre.

39. O que tem boca mas não come, tem leito mas não dorme, tem corrente
mas não é preso?
Resposta: O rio.

40. Por que a barata gostou do passeio?
Resposta: Porque foi um barato.

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

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

43. O que é, o que é? Quando seca fica molhada.
Resposta: Toalha.

44. Onde os Minions moram?
Resposta: Em Condo-Minions.

45. O que é que quanto mais se aumenta, menos se vê?
Resposta: A escuridão.

46. O que é, o que é? Que mesmo atravessando o rio consegue não se molhar.
Resposta: A ponte.

47. Como o pato chama a pata?
Resposta: Vem quá.

48. Sou dito no Halloween, é uma tradição.
As crianças que hoje me falam, amanhã adultos serão.
Quem sou eu?
Resposta: Gostosuras ou travessuras?

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

Resposta: Telefone.

50. O que te pertence, mas as outras pessoas utilizam mais do que você?
Resposta: O seu nome.

51. Qual é o país que tem duas sílabas e uma delas é de comer?
Resposta: Japão.

52. Qual o brinquedo preferido do McDonald's?
Resposta: McSteel.

53. Por que o tomate pegou um empréstimo no banco?
Resposta: Porque ele estava no vermelho.

54. O que é, o que é? Na água não molha e no fogo não queima.
Resposta: A sombra.

55. O que é um pontinho vermelho pulando de galho em galho?
Resposta: Um morango-tango.

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

57. O que só pode ser usado quebrado?
Resposta: Ovo.

58. O que é, o que é? Corta mas não se come.
Resposta: O prato.

59. Qual a semelhança entre um gravador e um aluno preguiçoso?
Resposta: Os dois vivem repetindo.

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

61. O que o Cebolinha faz quando dorme?
Resposta: Lonca.

62. Sempre quietas, sempre agitadas, dormindo de dia, à noite acordadas.
Resposta: Estrelas.

63. O que é, o que é? Quando parte uma, partem as duas. Quando chega uma,
chegam as duas.
Resposta: Pernas.

64. O que é um pontinho vermelho no alto do castelo?
Resposta: Uma pimenta do reino.

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

66. O que se planta com as mãos e colhe-se com os olhos?
Resposta: Carta.

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

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

69. O que mantém sempre o mesmo tamanho sem importar o peso?
Resposta: A balança.

70. Qual animal é o rei das charadas?
Resposta: O sapo, pois acerta todas na mosca.

71. 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.
Resposta: Pipa.

72. O que anda mas não tem pé, assobia mas não tem boca?
Resposta: Vento.

73. O que anda com os pés na cabeça?
Resposta: O piolho.

74. Qual é o céu que não tem estrelas?
Resposta: O céu da boca.

75. Qual é o animal que mais gira?
Resposta: Gira-fa.

76. Brilho lá no céu, venho todas as noites.
Às vezes pedes um desejo e estou no presépio.
Quem sou eu?
Resposta: Estrela.

77. 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.
Resposta: O gelo.

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

79. O que é que quanto mais se tira mais se tem?
Resposta: Fotografias.

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

81. Começa o outono,
adeus meu verão.
As águas deste mês,
inundam o nosso coração.
Que mês sou eu?
Resposta: Março

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

83. O que o goleiro utiliza para dormir?
Resposta: Trave-sseiro.

84. Qual a coisa que foi feita para andar e não anda?

Resposta: Estrada.

85. Qual é o estado brasileiro que está em todas as igrejas?
Resposta: Espírito Santo.

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

87. O que viaja ao redor do mundo enquanto fica em um canto?
Resposta: Um selo.

88. Sou o mais famoso dos vampiros.
Saio apenas à noite e provoco muitos suspiros.
Quem sou eu?
Resposta: Drácula.

89. Qual é a capital que sempre ganha?
Resposta: Vitória.

90. O que é, o que é? Com a cabeça fica menor e sem a cabeça fica maior.
Resposta: O travesseiro.

91. 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?
Resposta: Papai Noel.

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

93. Sou verde e moro no cemitério.
Ando devagar, mas não me tire do sério.
Quem sou eu?
Resposta: Zumbi.

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

Resposta: Minha fotografia.

95. Meu avô tem 4 filhos e cada filho tem 4 filhos. Quantos primos eu tenho?
Resposta: 12. Três são meus irmãos e um sou eu.

96. O que vale mais que um ouro, não custa nenhum centavo, é fácil de achar e
difícil de perder?
Resposta: Um amigo.

97. O que Deus dá duas vezes, e se alguém quiser mais, terá que mandar
fazer?
Resposta: Os dentes.

98. O que é, o que é? É verde mas não é planta, fala mas não é gente.
Resposta: O papagaio.

99. 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.
Resposta: A boneca.

100. O que é, o que é? Ele é magro pra chuchu, tem dentes mas nunca come e
mesmo sem ter dinheiro, dá comida a quem tem fome.
Resposta: O garfo.

101. O que é que não tem cabelo mas fica careca?
Resposta: O pneu.

102. Qual é o rei da hora?
Resposta: O REIlógio.

103. O que o vidro disse para a vidra?
Resposta: Estou vidrado em você.

104. Que capital gostaria de ser um campo de futebol?
Resposta: Campo Grande.

105. Qual é a fruta que tem um filho?
Resposta: O mamão PAPAI-a.

106. O que o envelope disse para o selo?
Resposta: Cole aqui e vamos dar uma volta.

107. O que sobe e desce sem sair do lugar?
Resposta: A escada.

108. O que é, o que é? Sobe quando a chuva desce.
Resposta: O guarda-chuva.

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

110. O que é impossível levantar do chão?
Resposta: A sombra.

111. Por que os robôs não sentem medo?
Resposta: Porque eles têm nervos de aço.

112. Qual o país que tem uma parte do corpo humano cheio da grana?
Resposta: Costa Rica.

113. Por que as plantas não falam?
Resposta: Porque elas são mudinhas.

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

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

116. Por que uma planta pequena não fala?
Resposta: Porque ela é muda.

117. Qual é o pássaro que assombra?
Resposta: Uru-buuuuuuu!

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

119. 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?
anos de diferença.
Resposta: 67 anos, pois quando eu tinha seis ela estava com a metade da minha idade. Logo, temos três

120. Sou um homem muito pequeno e ajudo o Papai Noel.
Quem quer uma prenda não se pode portar mal.
Quem sou eu?
Resposta: Duende.

121. O que um bom navegador faz quando o barco afunda?
Resposta: Nada.

122. Qual é o barco que sempre está aceso no escuro?
Resposta: Barco a vela.

123. O que só trabalha se lhe batem na cabeça?
Resposta: O prego.

124. O que passa o dia correndo pela casa e a noite fica no canto?
Resposta: Vassoura.

125. Qual é o animal que mais gosta de jogar futebol?
Resposta: GOLfinho.

126. Provoco sustos, sou de arrepiar.
A minha origem ninguém sabe explicar.
Quem sou eu?
Resposta: Assombração.

127. O que tem a boca na barriga e os dentes na cabeça?
Resposta: O violão.

128. Qual o lugar em que todos podem sentar menos você?
Resposta: O seu colo.

129. O que é surdo, mudo e cego, mas sempre diz a verdade?
Resposta: O espelho.

130. O que é que quando uma parte, a outra parte logo em seguida?
Resposta: A perna.

131. Qual é o sobrenome que todo mundo tem?
Resposta: Costa.

132. O que o lápis disse para o apontador?
Resposta: Estou desapontado.

133. O que é que tem sempre na frente da igreja?
Resposta: A letra I.

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

135. O que é rasa como um prato, redonda como uma bola, nem todos os rios do
mundo poderiam enchê-la de fato?
Resposta: Peneira.

136. Sobe e desce montanhas, mas está sempre imóvel. O que é?
Resposta: O caminho.

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

138. Qual a profissão que tem mais fãs?
Resposta: O dentista, pois ele deixa todos de boca aberta.

139. O que é algo e ao mesmo tempo nada?
Resposta: Peixe.

140. Qual é o alimento mais sagrado do mundo?
Resposta: Amén-doim.

141. O que é, o que é? Tem chapéu, mas não tem cabeça, tem boca mas não
fala, tem asa mas não voa.
Resposta: Bule.

142. Todo mundo leva,
Todo mundo tem,
Porque a todos lhes dão um
Quando ao mundo vem.
Resposta: Nome.

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

144. Sou vermelhinho e pequeno.
Cheio de pintinhas pretas.
Sou uma delícia na sobremesa.
Quem sou eu?
Resposta: Morango.

145. Por que Joãozinho escovava os dentes antes de ir à escola?
Resposta: Porque ele tinha prova oral.

146. 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?
Resposta: Colher, garfo e faca.

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

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

149. O que tem dente mas não morde?
Resposta: O pente.

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

151. Um homem soltou dois peidos em sequência. Qual é o nome do filme?
Resposta: Gás parzinho.

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

153. Por que os peixes gostam tanto de comer?
Resposta: Porque eles estão sempre com água na boca.

154. O que vive batendo na gente mas é bom para a saúde?
Resposta: O coração.

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

156. O que é que quanto mais tira, maior fica?
Resposta: O buraco.

157. O que fica na porta mas nunca entra?
Resposta: A maçaneta.

158. Quem é que trabalha 24 horas por dia mas falta à noite?
Resposta: O Sol.

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

160. O que dá a mistura de uma girafa com um papagaio?
Resposta: Um alto-falante.

161. Qual a árvore que mais precisa de água?
Resposta: A mangueira.

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

163. O que é, o que é? Voa sem ter asas e chora sem ter olhos.
Resposta: A nuvem.

164. O que o aluno fala para a professora e gosta de receber dos pais?
Resposta: Presente.

165. Qual é o sabão em pó preferido das sereias?

Resposta: Ariel.

166. Qual a fruta que tem mão?
Resposta: Li-mão.

167. O que é, o que é? Quando se tira o R, fica leve como uma pena.
Resposta: A perna.

168. Por que a fruta cai do pé?
Resposta: Porque não tem escada para descer.

169. O que nunca sai na chuva, mas vive sempre molhado?
Resposta: A língua.

170. O que é, o que é? Quando se joga pra cima é verde, quando cai é vermelho.
Resposta: A melancia.

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

172. Eu tenho 6 ovos: Quebrei 2. Fritei 2, comi 2. Quantos sobraram?
Resposta: 4

173. O que tem coroa mas não é rei?
Resposta: A rainha.

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

175. Quando é que o cachorro fica desconfiado?
Resposta: Quando ele está com a pulga atrás da orelha.

176. O que é, o que é? Nunca está no princípio e nunca está no fim.
Resposta: Meio.

177. Sou verde, mas não sou alface.
Venho em cacho, mas não sou banana.
Quem sou eu?
Resposta: Uva.

178. Quantos pares de meias tem uma dúzia?
Resposta: 12

179. Por que o Abominável Homem das Neves nunca vai ganhar na loteria?
Resposta: Porque ele é pé frio.

180. Na Turma da Mônica, quem fala errado a Mônica ou o Cebolinha?
Resposta: A Mônica, porque o Cebolinha fala elado.

181. O que é que tem dentes, mas não morde?
Resposta: O alho.

182. Qual é a cor preferida da tomada?
Resposta: Rosa choque.

183. Por que o menino colocou o despertador embaixo da cama?
Resposta: Para acordar em cima da hora.

184. O que um ovo falou para o outro ovo?
Resposta: Estou chocado.

185. Por que o vaso é o melhor presente para se ganhar?
Resposta: Porque ele é de-coração!

186. O que mesmo sendo seu é mais usado pelos outros?
Resposta: Seu nome.

187. O que é, o que é? Dá muitas voltas e não sai do lugar.
Resposta: O relógio.

188. Qual construção é mais difícil para o pedreiro?
Resposta: É-difícil.

189. O que é, o que é? Quando dizemos o seu nome, ele deixa de existir.
Resposta: Silêncio.

190. Qual é a única planta que tem pernas?
Resposta: A planta dos pés.

191. O que tem 4 letras, mas tirando duas se forma o 11?
Resposta: TáXI.

192. Qual é a coisa que trabalha deitada mas dorme em pé?
Resposta: Ferro de passar.

193. Por que é mais fácil nadar com o Mario pequeno?
Resposta: Porque ele é marinho.

194. O que é que vive batendo no céu?
Resposta: Língua.

195. Quando é que um tigre se parece com um velho?
Resposta: Quando é um tigre de bengala.

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

197. Qual o estado brasileiro que anda de trem?
Resposta: Piauiiiiiiiiiiiiiiii.

198. Sou bem verde,
Branquinho por dentro,
Sou muito azedo.
Quem sou eu?
Resposta: Limão.

199. Por que a minhoca foi demitida?
Resposta: Porque ela estava fazendo corpo mole.

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

201. O que enche uma sala mas não enche uma colher?
Resposta: Fumaça.

202. O que cai em pé e corre deitado?
Resposta: A chuva.

203. O que é, o que é? Sempre cai, mas nunca se machuca.
Resposta: Chuva.

204. Qual é o santo do banheiro?
Resposta: O São Bonete.

205. Qual é a maior ave que voa?
Resposta: Ave-ão.

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

207. O que é que pode passar diante do sol sem fazer sombra?
Resposta: O vento.

208. O que tem capa mas não é herói, tem folha mas não é árvore?
Resposta: Caderno.

209. O que é que só aumenta e nunca diminui?
Resposta: Idade.

210. O que é um pontinho vermelho na porta?
Resposta: Uma maçãneta.

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

212. 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?
Resposta: Sombra.

213. O que se quebra sem nem mesmo tocar?
Resposta: Promessa ou segredo.

214. Por que o elefante não consegue tirar carta de motorista?
Resposta: Porque ele só dá trombada.

215. O que é bom para se comer, mas não se pode comer?
Resposta: O talher.

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

217. Vestida de Amarelo,
No cacho me criei
E até o macaco encantei.
Quem sou eu?
Resposta: Banana.

218. Por que o "i" estava andando?
Resposta: Porque ele é um "i"móvel.

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

220. Qual o cúmulo do esquecimento?
Resposta: Não sei, esqueci.

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

222. O que a chave disse para a fechadura?
Resposta: Vamos dar uma voltinha?

223. O que é um pontinho amarelo num iate?
Resposta: Um milhonário.

224. Qual é a montanha que tem rodas?
Resposta: A montanha russa.

225. Qual era a comida predileta dos faraós?
Resposta: Faraófa.

226. Onde todos podem sentar menos você?

Resposta: No seu próprio colo.

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

228. Qual a coisa mais frágil do mundo?
Resposta: O silêncio, pois ele se quebra só de pronunciar o nome.

229. Quantas patas têm um casal de patos?
Resposta: São 5 patas. Duas patas de cada um do casal e mais uma pata (fêmea do casal).

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

231. Qual o transporte foi campeão duas vezes?
Resposta: Bi-cicleta.

232. Por que o macaco-prego não entra no mar?
Resposta: Porque ele tem medo de tubarão martelo.

233. O que você tem e eu não tenho?
Resposta: Acento.

234. Sou uma ave bonita, tente meu nome escrever, leia de trás para a frente e o
mesmo nome irá ver.
Resposta: Arara.

235. O que é que quanto mais seca, mais úmida fica?
Resposta: A toalha.

236. Qual o lugar mais velho do Brasil?
Resposta: Porto Velho.

237. Uso coroa, mas não sou rei.
Sou amarelo, mas não sou banana.
Quem sou eu?
Resposta: Abacaxi.

238. Quem nasceu da minha mãe, mas não sou eu nem meu irmão?
Resposta: Minha irmã.

239. O que tem cara mas não é homem, tem coroa mas não é rei?
Resposta: Moeda.

240. Qual a diferença entre o jogador de basquete e a mentira?
Resposta: O jogador de basquete tem pernas longas e a mentira tem perna curta.

241. O que é, o que é? A única pedra que fica em cima da água.
Resposta: A pedra de gelo.

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

243. O que é, o que é? Sobe quando a água desce.
Resposta: Guarda-chuva.

244. O que é, o que é? Destrói tudo com três letras.
Resposta: Fim.

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

246. O que uma pedra falou para a outra?
Resposta: A vida é dura.

247. O que o ponteiro grande do relógio disse para o ponteiro pequeno?
Resposta: Um minuto, por favor.

248. O que é um pontinho amarelo no oceano?
Resposta: O Bob Esponja.

249. Qual a diferença entre um forno e uma lagoa?
Resposta: No forno assa pão e na lagoa há sapinho.

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

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

252. São sete irmãos, cinco têm sobrenome e dois não. Quem são?
Resposta: Os dias da semana.

253. Por que o pirata só assistiu a metade do filme?
Resposta: Porque estava com o tapa-olho.

254. O que são duas irmãs, uma no lado direito e outra no lado esquerdo, que
escutam muito bem?
Resposta: As orelhas.

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

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