Charadas Ruins com Respostas
Conjunto de charadas ruins, sendo que algumas delas são tão ruins que acabam sendo engraçadas.
Estão presentes charadas fáceis, médias e difíceis.

1. Qual o nome do filho do MC Kevinho?
Resposta: MC Kesuco.

2. Qual o contrário de papelada?
Resposta: Pá vestida.

3. Qual o carro mais azedo que existe?
Resposta: Limão-zine.

4. Qual número vai na academia?
Resposta: O fourteen.

5. Qual remédio os gatos usam quando se machucam?
Resposta: Merthiomia.

6. Qual hino todo presidiário quer cantar?
Resposta: Hinossente.

7. Qual o principal motivo dos erros?
Resposta: As provas.

8. Qual é o animal que a vaca mais gosta?
Resposta: A Muuuuula.

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

10. Qual é o órgão que é da polícia?
Resposta: O intestino delegado.

11. O que é um fuio?
Resposta: É um buiaco na paiêde.

12. Como se chama o pão francês na França?
Resposta: Pão daqui mesmo.

13. Onde foi assinado o Tratado de Tordesilhas?
Resposta: No final da folha.

14. Meu nome é João Vitor. Qual nome do filme?
Resposta: Meu nome não é Johnny.

15. Qual o estado em que os Minions moram?
Resposta: Minions Gerais.

16. Por que o potássio é um elemento racista?
Resposta: Porque, quando você coloca três deles juntos, você obtém KKK.

17. Por que o Albert Einstein fica mais forte quando viaja?
Resposta: Porque ele vira um Físico-Turista.

18. Qual o país que sai pegando tudo?
Resposta: Catar.

19. Qual time namora com o sapo?
Resposta: West Rã.

20. Qual o animal que dorme de joelhos?
Resposta: Todos, pois não podem tirar os joelhos para dormir.

21. Qual é o frango que está sempre na mesa?
Resposta: O frango alinamesa.

22. Como se faz água destilada no laboratório?
Resposta: Colocando água no béquer e trazendo-o para o outro lado da bancada.

23. O que você deve fazer se encontrar um monstro verde?
Resposta: Correr, antes que ele amadureça!

24. Que horas são quando você se acha bonito?
Resposta: Hora de se ver no espelho.

25. O que é um pontinho branco no campo de futebol?
Resposta: Arroznaldinho.

26. Como se chama a Jibóia que não sabe nadar?
Resposta: Jiafunda.

27. Qual o animal que a gordinha não quer encontrar de jeito nenhum quando
fica magra?
Resposta: O ex-quilo.

28. Por que a mulher baixinha não gosta de ir ao hospital?
Resposta: Porque ela só vai sair quando ela estiver alta.

29. O que é Texaco?
Resposta: É ter paxiênxia.

30. Qual é o criminoso que não gosta de violência?
Resposta: O bom-dido.

31. Qual o contrário de corrimão?
Resposta: Andapé.

32. Qual o contrário de cachorro-quente?
Resposta: Cadela fria.

33. Quantos moleques cabem em uma circunferência?
Resposta: 2 pi raio.

34. Qual é a tinta ideal para uma casa nova?
Resposta: Suvinew.

35. Qual foi a arca criada para salvar os Dinossauros do Dilúvio?
Resposta: Arca Dino é.

36. O que o menino sem mãos recebeu no Natal?
Resposta: Não sei, ele ainda está tentando abrir.

37. Qual é o time que teve um filho?
Resposta: O PaiSandu.

38. Qual a cantora que está vindo?
Resposta: Avril Lá-vem.

39. Qual a diferença entre um ventilador quebrado e uma cadeira?
Resposta: O ventilador quebrado noventa e a cadeira sessenta.

40. O que acontece se a tinta acabar?

Resposta: Ela é ex-tinta.

41. Por que um dia vi um gato de um olho só?
Resposta: Porque tampei o outro.

42. Qual continente é uma sensação de queimadura?
Resposta: Azia.

43. Qual o contrário de diagrama?
Resposta: Noite quilo.

44. O que é mais velho do que o tempo?
Resposta: Sou eu, a minha mãe diz sempre que eu nasci antes do tempo!

45. Qual o filme que anda?
Resposta: O que se movie.

46. Qual é a fruta que termina primeiro do que todas as outras?
Resposta: Jabuti-acaba.

47. Por que o sapo saiu do jardim?
Resposta: Porque ele foi para a alfabetização.

48. Qual jogadora de futebol namora o quarto planeta do sistema solar?
Resposta: Marta.

49. Por que o mendigo gosta de carro conversível?
Resposta: Porque ele é sem-teto.

50. Qual letra vem depois da letra A?
Resposta: Todas as outras.

51. Qual o apelido do para-raio?
Resposta: Sequestro relâmpago.

52. Antigamente farmácia era escrito com "Ph" e hoje como que se escreve?
Resposta: Com "H", H-o-j-e.

53. Como as pessoas se cumprimentam na Itália?
Resposta: E aí, Veneza?

54. Qual o nome do homem que não se sente só?
Resposta: Jacinto Amado.

55. Qual diretor de cinema nunca passa frio?
Resposta: Quentin Tarantino

56. 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?
Resposta: Nenhum, porque ele está morto de fome e de sede.

57. Qual é o time de futebol que é de uma mulher?
Resposta: Bayern da Monique.

58. Qual o contrário de Abraão?
Resposta: Fecharão.

59. Qual é a comida mais devagar?
Resposta: A po-lenta.

60. Por que a Coca-Cola e a Fanta se dão muito bem?
Resposta: Porque se a Fanta quebra, a Coca-Cola.

61. Por que o marujo não grita mais "terra à vista"?
Resposta: Porque do jeito que a economia está, tem que ser a prazo mesmo.

62. O que é uma letra "A" na testa?
Resposta: Um Atestado.

63. Quase todas as frutas foram acampar na montanha. Por que o Mamão não
foi?
Resposta: Porque o Mamão foi Pa-paia.

64. Qual o aumentativo de Hungria?
Resposta: Doisgria.

65. Qual é a atriz que adora carboidratos?
Resposta: Juliana Pães.

66. Por que o pato tem raiva do cachorro?
Resposta: Porque ele tem 4 patas.

67. Em qual período histórico Neo do filme Matrix nasceu?
Resposta: Neolítico.

68. Ana acaba de arrumar um novo namorado. Qual o nome da apresentadora?
Resposta: Ele-e-Ana.

69. Quais são os membros da família que gostam de falar e cantar?
Resposta: Avóz.

70. Eu como palha frita, qual é a palha que o palhaço come?
Resposta: Palha Assada.

71. Qual a enciclopédia que está ficando fraca?
Resposta: A weak pédia.

72. O que tem no meio do ovo?
Resposta: A letra V.

73. Qual o urso que mais salta?
Resposta: O urso pular.

74. O que tem 4 patas e voa?
Resposta: Um casal de passarinhos.

75. Qual é o oposto de fechadura?
Resposta: Abremole.

76. Qual contrário de pernilongo?
Resposta: Braçocurto.

77. Na frase "João foi mal em todas as provas", onde está o sujeito?
Resposta: Na internet, com certeza.

78. O que o 2 disse pro 1000000?
Resposta: Você é grande, mas não é 2!

79. Qual é o oposto de diamante?
Resposta: Noitemante.

80. Qual é a letra que enxerga a outra?
Resposta: U V W.

81. Qual é o sonho da cobra?
Resposta: Ser pente.

82. Um réu foi condenado à prisão, chegando na cela encontrou um pote de
flores. Qual o nome do filme?
Resposta: Réu e pote.

83. Qual é o detetive que tem um irmão gêmeo idêntico?
Resposta: O Xerox Holmes.

84. Qual o jogador que sempre te convida pra festas?
Resposta: Petconvite.

85. Qual é o jogo que as árvores odeiam?
Resposta: Queimada.

86. Com qual carro podemos fazer limonada?
Resposta: Com a Limãosine.

87. Por que o vovô levou uma multa no seu aniversário?
Resposta: Porque ele passou dos 80.

88. Quem é o dono do cemitério?
Resposta: O Seu Pultura.

89. O que o milho disse para a pipoca?
Resposta: HuMILHO mesmo.

90. Qual ator está à venda nos postos de combustível?
Resposta: Vin Diesel.

91. O tio de Pedro tem 4 filhas, Lala, Lele, Lili, Lolo. Qual falta?
Resposta: Nenhuma, porque já tem 4.

92. Por que a formiga só tem 4 amigas?
Resposta: Porque se fossem 5, seriam fivemigas.

93. 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?
Resposta: Porque o que não mata, engorda.

94. Por que Joãozinho não fez a lição de casa?
Resposta: Porque ele mora em apartamento.

95. Qual é a cantora que todo mundo respeita?
Resposta: Lei de Gaga.

96. Por que a Barbie estava vendada, desenhando o Ben 10, com o Ken do seu
lado?
Resposta: Porque ela estava fazendo o Ben sem olhar a Ken.

97. Qual é a fruta que ameniza o calor de Ana?
Resposta: Abana-Ana.

98. Por que uma pessoa não estava conseguindo ligar pra fábrica de bolos?
Resposta: Porque estava sem cobertura.

99. Qual santo que vive no coração?
Resposta: São Fena.

100. O que é que falta na casa para formar um casal?
Resposta: A letra L.

101. Por que eu não posso dizer o quinto mês do ano?
Resposta: Porque dizMaio.

102. Qual é a operadora que sempre concorda?
Resposta: Claro.

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

104. Por que devemos beber o suco devagar?
Resposta: Pra ele ficar suco-lento.

105. Meu amigo não come carne porque ele é o quê?
Resposta: Contrafilé.

106. O que o dinossauro faz uma vez por ano?
Resposta: Aniversauro.

107. Por que o professor Girafales não chamou a dona Florinda para comer
McDonald's?
Resposta: Porque ela estava de Bob's.

108. Qual é o contrário de fumo?
Resposta: Vortemo.

109. Qual instrumento musical faz você acordar?
Resposta: É o acordeon.

110. Quando você sabe que uma professora de matemática virou funkeira?
Resposta: Quando ela chama o polígono regular de oito lados de quadradinho de oito.

111. 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?
Resposta: Pela onça, porque ela está morta.

112. Qual a cidade que incentiva o tato?
Resposta: Tóquio.

113. Quem é o dono da horta?
Resposta: O Seu Nôra.

114. Qual é a bebida mais romântica?
Resposta: O Milk Shakespeare.

115. Qual é a ave que está sempre enrijecida?
Resposta: An-durinha.

116. Como a esfirra era chamada antes de ter esse nome?
Resposta: Firra.

117. Qual o esporte de quem mente mal?
Resposta: O bad minto.

118. Se um anão fosse integrante de uma banda, qual instrumento ele tocaria?
Resposta: O baixo.

119. Qual o contrário de diabetes?
Resposta: Noitebetes.

120. De que lado fica a asa da xícara?
Resposta: Do lado de fora.
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