Charadas Lógicas com Respostas
Coleção de charadas lógicas, podendo envolver raciocínio e matemática, para você resolver. São
charadas de todas as dificuldades (fáceis, médias e difíceis).

1. Uma mulher tem 30 reais para dividir entre suas duas filhas. Que horas
são?
Resposta: Quinze para as duas.

2. O que é, o que é? É irmã de minha tia e não é minha tia.
Resposta: A minha mãe.

3. Deus tem, mas a rainha, não. O duque tem no começo, e o rei Midas tem no
meio. O que é?
Resposta: A letra D.

4. Eu estava levando 10 vacas para o pasto, mas uma morreu. Quantas
ficaram?
Resposta: Só uma. A que morreu ficou por lá mesmo.

5. 4 + 4 + 4 equivale a 12. Qual é a outra soma de três números iguais que
também resulta em 12?
Resposta: 11 + 1.

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

7. O que não anda, mas pode circular o mundo?
Resposta: A notícia.

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

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

10. O que é, o que é? Quatro em cima de quatro, esperando quatro, quatro não
veio, quatro foi embora, e quatro ficou.
Resposta: É o gato em cima da mesa esperando o rato, mas o rato não veio.

11. Num lago, há um campo de nenúfares. Todos os dias o campo duplica de
tamanho. Se são precisos 48 dias para que o campo cubra o lago todo,
quanto tempo demoraria para o campo cobrir metade do lago?
Resposta: São precisos 47 dias, visto que no 48º dia o campo duplicará de tamanho e estará coberto.

12. 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.

13. 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?
Resposta: O fósforo.

14. Em um aquário tinha 10 peixes, mas 5 morreram afogados. Quantos peixes
sobraram?
Resposta: 10, pois peixe não morre afogado.

15. Dentro de ti me estou, dentro de ti me tenho. Não saio de dentro de ti, sem
meter o que tenho?
Resposta: Calças.

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

17. 25, 24, 22, 19, 15. Qual o próximo número?
Resposta: 10

18. 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.

19. Qual é a próxima letra da sequência L, M, O, R, V, _? São necessários
raciocínio e lógica para descobrir.
de uma letra e a outra da sequência dada aumenta em uma unidade a cada iteração.
Resposta: Letra A, pois a sequência segue esta lógica: L, M, n, O, p, q, R, s, t, u, V, w, x, y, z, A. A distância

20. 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.

21. O que é que quanto mais se tira mais aumenta?
Resposta: Buraco.

22. 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?
Resposta: 3

23. Uma jovem tem o mesmo número de irmãos e irmãs. Mas cada um dos
irmãos dela tem duas vezes menos irmãos do que irmãs. Quantos irmãos e
irmãs existem nessa família?
meninos. Na visão de um irmão, ele tem 2 irmãos e 4 irmãs.
Resposta: A jovem tem 3 irmãos e 3 irmãs (com ela, são 4 meninas), logo no total são 4 meninas e 3

24. Uma pessoa está sentada, mas você não pode sentar no mesmo lugar nem
se a pessoa se levantar. Onde ela está sentada?
Resposta: A pessoa está sentada no seu colo.

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

26. O que jogamos fora quando precisamos, e pegamos de volta quando não
queremos mais?
Resposta: A âncora.

27. O que há no início do mês, no meio da semana, mas nunca no dia?
Resposta: A letra M.

28. Uma costureira tem um pedaço de tecido com 16 metros. A cada dia ela
corta 2 metros. Em quantos dias ela cortará o último pedaço?
Resposta: O último pedaço será cortado em 7 dias.

29. 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?
Resposta: 10

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

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

32. Qual é o único documento que temos e não conseguimos ver?
Resposta: O atestado de óbito.

33. Até onde um cachorro entra em uma mata fechada?
Resposta: Até o meio da mata, depois do meio já está saindo.

34. Se são precisos 5 minutos para 5 máquinas produzirem 5 produtos, quanto
tempo demorariam 100 máquinas a produzir 100 produtos?
Resposta: São precisos os mesmos 5 minutos.

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

36. 5 sapos estavam na ponte e 3 pensaram em pular na água. Quantos sapos
restam na ponte?
Resposta: 5, porque eles só pensaram em pular, mas não pularam.

37. A que pergunta você não pode responder "não"?
Resposta: Não é possível responder “não“ à pergunta: ”Você está vivo?".

38. O Sr. Smith tem 4 filhas. Cada uma de suas filhas tem 1 irmão. Quantos
filhos Sr. Smith tem ao todo?
Resposta: Cinco.

39. Entre dois carecas, qual é o mais careca?
Resposta: O que tiver a maior cabeça.

40. Quais são as mulheres que vivem mais tempo que os maridos?
Resposta: As viúvas.
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