Charadas Inteligentes com Respostas
Seleção de charadas inteligentes, com respostas, para desafiar o seu cérebro. Algumas dessas
charadas são curtas e muitas são difíceis, mas não impossíveis.

1. O que é que são três, parecem dois, mas só se vê um?
Resposta: Uma grávida de gêmeos.

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

3. O que tem na árvore e no paletó?
Resposta: A manga.

4. O que aconteceu quando a guerra se olhou no espelho?
Resposta: A guerra se viu (civil).

5. Qual o remédio que se dá para uma bexiga doente?
Resposta: Ar comprimido.

6. 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.
Resposta: Notícia.

7. Que horas são quando duas meninas dormem no mesmo quarto?
Resposta: Um quarto para duas.

8. Qual a palavra de oito letras que tirando quatro continua oito?
Resposta: Biscoito.

9. Branco por dentro, branco por fora e tem uma lagoinha d’água?
Resposta: Coco.

10. O que é duro e segura o mole, o mole segura o torto, o torto segura o
morto e o morto espera o vivo?
Resposta: Vara de pescar.

11. Por que o sujeito nunca fica sem gasolina?
Resposta: Porque ele é um sujeito com-posto.

12. Um caminhão passou e uma penca de banana caiu, 2 viram, 5 pegaram e
32 comeram. O que são eles?
Resposta: Os 2 olhos viram, 5 dedos pegaram e 32 dentes comeram.

13. O que é que não se quebra com uma pedra, mas se quebra com um ovo?
Resposta: Jejum.

14. Qual é a diferença entre a fita adesiva e o avião?
Resposta: A fita adesiva cola e o avião decola.

15. Uma garrafa com sua rolha custa R$ 1,10. Sabendo que a garrafa custa R$
1,00 a mais que a rolha, qual é o preço da rolha?
Resposta: A rolha custa R$ 0,05 e a garrafa R$ 1,05.

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

17. O que nasce verde, vive preto e morre vermelho?
Resposta: Carvão.

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

19. Qual o próximo número na sequência: 2, 10, 12, 16, 17, 18, 19, ...?
Resposta: 200. Todos os números começam com a letra D.

20. O que é, o que é? Subindo o sol, vai se encurtando. Descendo o sol, vai se
alongando.
Resposta: A sombra.

21. Se eu entrei 4 vezes em um lugar, quantas vezes tive que sair?
Resposta: 3

22. O que é que quanto mais se enxuga, mais molhada fica?
Resposta: A toalha.

23. Qual o nome da fruta que tem sete letras, mas tirando cinco fica onze?
Resposta: Abaca-XI.

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

25. Qual a diferença entre o pano e a galinha?
Resposta: A galinha bota e o pano desbota.

26. O que Deus faz, o homem desfaz e diz que está fazendo?
Resposta: A barba.

27. Qual a palavra de 8 letras, que tirando 2 ainda resta quinze?
Resposta: Quinzena.

28. O que é varinha de condão e ao tocar numa caixinha faz luz na escuridão?
Resposta: O palito de fósforo.

29. O que é que tem avião mas não é aeroporto, tem dinheiro mas não é
banco?
Resposta: O terno do Silvio Santos.

30. O que é que morre de pé?
Resposta: A vela.

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

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

33. Como acordar um músico?
Resposta: Com um acorde.

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

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

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

Resposta: Raul e luar.

37. 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.

38. O que a mulher abaixa e o homem levanta?
Resposta: A tampa da privada.

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

40. Qual a semelhança entre a bota e a calça?
Resposta: A bota a gente calça e a calça a gente bota.

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

42. O que é pequeno como um rato, mas cuida da casa como um leão?
Resposta: O cadeado.

43. O que o trator tem de comum com o parque de diversão?
Resposta: A roda gigante.

44. O que é minha, eu te dou, e ainda continua sendo minha?
Resposta: Minha fotografia.

45. 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?
Resposta: Velório.

46. O que é fácil de ser levantado do chão, mas difícil de jogar longe?
Resposta: Pena.

47. Qual a parte mais artística do corpo humano?
Resposta: O pulmão, porque ele é cheio de inspiração.

48. O que é que tem dezenas de cabeças, mas não pensa?
Resposta: A caixa de fósforo.

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

50. O que quando está trabalhando tem o chapéu na cabeça, mas quando está
descansando tem o chapéu no pé?
Resposta: Caneta.

51. O que desce sorrindo e sobe chorando?
Resposta: O balde quando vai pegar água do poço.

52. O que detestamos na praia e adoramos na panela?
Resposta: O caldo.

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

54. De mim, surge vida, para mim, a vida retorna. Homens brigam pela minha
posse, mas nenhum deles é meu dono. Água me cerca, mas ao redor dela
eu vivo. Quem sou eu?
Resposta: Terra.

55. O que estende-se aos céus e enterra-se no chão, mas já foi tão pequena
que parecia um grão?
Resposta: Árvore.

56. Qual a explosão que o peão não quer encontrar no rodeio?
Resposta: O ex-touro.

57. Sem dedos eu aponto, sem braços eu golpeio, sem pés eu corro. Quem sou
eu?
Resposta: Relógio.

58. O que cava sem ter mãos, caminha sem ter pé e ronca sem ter boca?
Resposta: O rio.

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

60. Trabalha tempo dobrado.
Sempre de noite e de dia

Se teima em ficar parado,
só com uma corda andaria.
Resposta: O relógio.

61. Quando o varal fica nu?
Resposta: Quando chove, porque as mães pedem pra tirar a roupa do varal.

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

63. Quem é mais velho, a Lua ou o Sol?
Resposta: A Lua, porque ela pode sair de noite.

64. Foram pescar 2 pais e 2 filhos, cada um pegou 1 peixe, e no total deu 3
peixes. Como isso é possível?
Resposta: Foram pescar o avô, o pai e o filho.

65. Somos todos irmãos e moramos na mesma rua, quando um erra a sua casa,
todos os outros erram a sua. Quem somos?
Resposta: Os botões da camisa.

66. O que os números 2,10,12,16,18 e 19, têm em comum?
Resposta: A letra D.

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

68. O que é, o que é? Estou no início da rua, no fim do mar e no meio da cara.
Resposta: A letra R.

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

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

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

Resposta: A melancia.

72. Gêmeos pequenos e agitados, vizinhos próximos mas separados, que
raramente estão desencontrados. O que são?
Resposta: Os olhos.

73. O que é que tem mais de mil caras, mas só pode lhe mostrar uma?
Resposta: Espelho.

74. O que é que quanto mais claro mais, difícil fica de ser visto?
Resposta: Pupila.

75. Como a cobra salva uma pessoa em uma enchente?
Resposta: Dando o bote.

76. O que todo mundo tem, mas quando precisa vai ao mercado comprar?
Resposta: Canela.

77. Todas as mães têm. Sem ele não tem pão. Some no inverno e aparece no
verão.
Resposta: O til (~).

78. O que é que é jogado pra cima prata e quando cai no chão vira ouro?
Resposta: Ovo.

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

80. Quatro pés, em cima de quatro pés, esperando quatro pés chegarem.
Quatro pés não vieram, quatro pés foram embora, quatro pés ficaram. O
que é, o que é?
ficou.
Resposta: O gato em cima da mesa esperando o rato chegar, o rato não veio, o gato foi embora e a mesa

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

82. O que tem 4 patas quando novo, 2 patas quando adulto e 3 patas quando
velho?
Resposta: O bebê engatinhando, o adulto andando e velho com bengala.

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

84. Qual a semelhança entre o cobertor de lã no verão, e o trem andando?
Resposta: Ambos estão fora da estação.

85. O que tem 40 cabeças e solta fogo?
Resposta: Caixa de fósforos.

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

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

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

89. O que é que nasce no rio, vive no rio, morre no rio, mas nem sempre está
molhado?
Resposta: O carioca.

90. O que só cresce para trás?
Resposta: A fila.

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

92. O que é que tem boca na barriga e vive com a corda no pescoço?
Resposta: O violão.

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

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

95. Por que é difícil explicar o que é sentido figurado para um ladrão?
Resposta: Porque eles sempre levam as coisas, literalmente.

96. O que é, o que é? Tem uma casa com 12 moradores, todos eles usam meia,
mas nenhum usa sapato.
Resposta: O relógio de ponteiro.

97. O que é que está no meio do começo, no começo do meio, e no final do fim?
Resposta: A letra M.

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

99. O que é, o que é? Que corre no mato e no limpo esbarra.
Resposta: Fogo.

100. 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.
Resposta: Vinho e vinagre.

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

102. Em um carro há quatro romanos e um inglês. Qual o nome da motorista?
Resposta: IVone.

103. O pescador diz "mar", o carneiro no monte diz "mé", o caçador à caça diz
"lá", e o pobre à porta diz "dá". O que é?
Resposta: Marmelada.

104. O que é que você ri pra ganhar e sofre para perder?
Resposta: O peso.

105. Ouro não é, prata não é, abre a cortina e verás o que é.
Resposta: Banana.

106. O que no masculino conduz água e no feminino produz açúcar?
Resposta: Cano e cana.

107. 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.
Resposta: Uma meia.

108. Qual é o animal que começa pela fruta e termina pela marcha?
Resposta: Jaca-ré.

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

110. Amigo silencioso, alma aberta a toda a gente. O que diz nunca desmente.
Resposta: Livro.

111. Na água nasci, na água me criei, mas se me jogarem na água, na água
morrerei. Quem sou eu?
Resposta: O sal.

112. Qual é o escritor que trabalha com o lenhador?
Resposta: Machado de Assis.

113. Qual a diferença entre a fotografia e o Sol?
Resposta: A fotografia se tira e o Sol se põe.

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