Charadas de Animais com Respostas
Charadas (adivinhas) de animais como cachorros, gatos, ratos, patos, jacarés, e muito mais. Todas
essas charadas de animais têm respostas.

1. Por que os dinossauros não gostam dos bombeiros?
Resposta: Porque os bombeiros usam o extintor.

2. Qual é o bicho sem osso e sem espinha?
Resposta: Minhoca.

3. Qual o animal que não fica sem dinheiro?
Resposta: O mico, pois tem sempre alguém pagando um mico.

4. Qual é a pior coisa que pode acontecer para um peixe de água doce?
Resposta: Ser diabético.

5. Qual é o animal que não vale mais nada?
Resposta: O javali.

6. Qual é o peixe que sempre é chamado pelo seu título de nobreza?
Resposta: Tu-barão.

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

8. Por que, no inverno, os pássaros voam para as regiões tropicais?
Resposta: Porque é muito longe para irem a pé.

9. Qual a cerveja preferida dos cabritos?
Resposta: Bode-wiser.

10. O que o cachorro disse para o biólogo?
Resposta: Mi-tose.

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

12. O gafanhoto traz na frente e a pulga traz atrás?
Resposta: A sílaba "ga".

13. Qual é o dinossauro que pode ser abastecido com etanol e gasolina?

Resposta: Tiranossauro-Flex.

14. Por que o cavalo entrou em depressão?
Resposta: Porque descobriu que é um filho d'uma égua.

15. Qual é o desenho animado preferido da vaca?
Resposta: Muuuuu-lan.

16. Qual é o chocolate dos gatos?
Resposta: Kit-Cat.

17. Por que o português deu água quente para a galinha?
Resposta: Para que botasse ovos cozidos.

18. Por que a pata assassinou o pato?
Resposta: Porque ela era psicopata.

19. O que é um pontinho azul no canil?
Resposta: Um pit blue.

20. O que é um pontinho vermelho na árvore?
Resposta: Um morango-tango.

21. Qual animal mais escorregadio?
Resposta: Óleo-pardo.

22. O que é um pontinho prateado na grama?
Resposta: Uma formiga de aparelho.

23. O que uma garça disse para a outra?
Resposta: Você é uma garcinha.

24. Qual a ave que é marca de bicicleta?
Resposta: Caloi-picita.

25. Qual e o animal que mais gosta de jogar futebol?
Resposta: GOLfinho.

26. Qual o nome da cobra que tem dois ânus?
Resposta: SuruCUCU.

27. O que é um pontinho preto no jornal?
Resposta: Uma formiga procurando emprego.

28. O boi levou a vaca para o motel. Quem pagou a conta?
Resposta: Os dois, porque eles fizeram uma vaquinha.

29. O que é que tem 4 pés e 4 asas?
Resposta: Duas galinhas.

30. O que acontece com o leite da vaca depois de um terremoto?
Resposta: Vira milk-shake.

31. De que lado a galinha tem mais penas?
Resposta: Do lado de fora.

32. Qual é a roupa preferida do macaco?
Resposta: Macacão.

33. Qual o animal atravessa o rio com um boi na boca?
Resposta: O carrapato.

34. O que dá a mistura de uma geladeira e um canguru?
Resposta: Uma bolsa térmica.

35. Qual o animal que come com o rabo?
Resposta: Todos, porque eles não podem tirar o rabo para comer.

36. O que o rato disse quando viu o morcego?
Resposta: Anjos existem!

37. Qual é o animal que faz shampoo?
Resposta: O Bicho da Seda.

38. Por que a vaca não vai na academia?
Resposta: Porque ela já é malhada.

39. Qual a diferença entre a vaca e o palhaço?
Resposta: A vaca gosta de palha e o palhaço de palhaçada.

40. O que o boi respondeu para a vaca, quando ela o perguntou se ele gostava
bastante dela?
Resposta: Muuuuuuuuuuuuito!

41. Qual é a dança preferida do boi?
Resposta: Boilero.

42. O que é, o que é? É verde como folha, folha não é. Fala como gente, gente
não é.
Resposta: O papagaio.

43. Qual a diferença entre homens e porcos?
Resposta: Porcos não viram homens quando bebem.

44. Por que a galinha subiu na árvore?
Resposta: Porque ela queria botar pra quebrar.

45. Como se chama mosca nos Estados Unidos?
Resposta: Não se chama, ela vem sozinha.

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

47. O pato botou um ovo, para que lado o ovo rola?
Resposta: Nenhum, porque pato não bota ovo, só a pata bota.

48. O que é, o que é? Vê no escuro e não é gato, leva a vida a voar, tem
lanterna, não é guarda e todos querem pegar.
Resposta: O vagalume.

49. O que é um pontinho colorido no cachorro?
Resposta: Uma pulga pulando carnaval.

50. Eu tenho um cachorro que se chama Choco. O que Choco faz?
Resposta: CHOCO-late.

51. O que uma abelha com sono disse pra outra?
Resposta: Zzzzzz!

52. Qual ave tem um cromossomo extra?
Resposta: O par-down.

53. Por que os pássaros não gostam de charada?
Resposta: Porque eles preferem ouvir uma piada.

54. O que é, o que é? Tem 4 patas e 1 braço.
Resposta: Um pitbull feliz.

55. Como o bem-te-vi cego canta?
Resposta: Não-te-vi.

56. Por que os sapos só andam pulando?
Resposta: Porque nasceram sem embreagem.

57. Qual a diferença entre uma tartaruga e um gordo?
Resposta: A tartaruga tem o casco atrás e o gordo tem o casco na frente.

58. Por que o gato mia para a Lua, mas a Lua não mia para o gato?
Resposta: Porque astronomia.

59. Por que os pássaros voam de um país pro outro?
Resposta: Porque cansa muito ir a pé.

60. Qual a cidade favorita das moscas?
Resposta: Boston.

61. Qual é o felino mais velho do mundo?
Resposta: O tigre-de-bengala.

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

63. Por que o boi baba?
Resposta: Porque ele não sabe cuspir.

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

65. Por que o sapo entrou no computador?
Resposta: Para poder namorar com a memória Rã.

66. Por que o porco anda com a cabeça baixa?
Resposta: Porque tem vergonha da mãe que é uma porca.

67. O que o pintinho chamado Relam fazia durante a chuva?
Resposta: Relam piava.

68. Qual é o peixe mais salgado do mundo?
Resposta: O salmão.

69. O que o peixe disse para a peixa?
Resposta: Estou apeixonado!

70. Qual besouro usa bengala, tem diabetes e toma remédio controlado para a
pressão?
Resposta: Escara-velho.

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

72. Por que a cobra agora quer ser escova?
Resposta: Porque ela cansou de ser pente.

73. Quatro pés, em cima de quatro pés, esperando quatro pés chegar. Quatro
pés não veio, quatro pés foi embora, quatro pés ficou. 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

74. Um cachorro passou em um cinema e viu pedras, areia e tijolos. Qual é o
nome do filme?
Resposta: Nenhum, o cinema estava em obras.

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

76. Por que um tigre auxiliava o idoso a andar?
Resposta: Porque ele era um tigre de bengala.

77. Por que é que o boi sobe o morro?
Resposta: Porque não pode passar por baixo.

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

79. Qual o peixe que é parceiro de todo mundo?
Resposta: Truta.

80. Qual é o animal que veste o mecânico?
Resposta: O macacão.

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

82. Por que o porco mesmo morto continua feliz?
Resposta: Porque ele está de bacon a vida.

83. Qual o lugar onde o pescador pode até escolher o peixe?
Resposta: Na peixaria.

84. O que uma minhoca disse para a namorado dela?
Resposta: Você minhoquece.

85. Qual a diferença entre um sapo e um príncipe?
Resposta: As cinco cervejas que a princesa tomou.

86. Qual luz vem da ovelha?
Resposta: Lã-terna.

87. O que acontece se a formiga dormir de mau jeito?
Resposta: Ela fica com um formigamento.

88. O que é um pontinho azul em uma flor?
Resposta: Uma blueboleta.

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

90. Qual a doença que afeta o elefante?
Resposta: Trombose.

91. Qual é a cantora que cuida mal de seus cachorros?
Resposta: A Má-donna.

92. O que são 2 pontinhos azuis no jardim?
Resposta: É uma Blueblueleta.

93. Como os portugueses tiram leite de vaca?
Resposta: Um português segura as tetas, e mais quatro movem a vaca para cima e para baixo.

94. O que é, o que é? Um pontinho amarelo no meio do deserto.
Resposta: Um camyellow.

95. O que tem olho de gato, rabo de gato, orelhas de gato, mas não é gato?
Resposta: A gata.

96. O que a lagartixa falou para o namorado que ela queria que estivesse perto
dela?
Resposta: Vem cá-lango.

97. Quem é mais forte, a tartaruga ou o elefante?
Resposta: A tartaruga, pois ela carrega até a própria casa.

98. O que da a mistura de uma girafa com um pitbull?
Resposta: Um cão de guarda para sobrado.

99. 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?
Resposta: Caranguejo.

100. Qual a diferença entre o cavalo e o palhaço?
Resposta: O cavalo gosta de palha crua e o palhaço de palhaçada.

101. Qual o novela preferida do boi?
Resposta: O Rei do Gado.

102. Qual animal não gosta do amanhã?
Resposta: Rinocer-ontem.

103. Por que existem camas elásticas no Pólo Norte?
Resposta: Para o urso polar.

104. Qual animal Noé não levou em sua arca?
Resposta: Cupim.

105. O que acontece quando uma cobra deve para outra cobra?
Resposta: A cobra cobra a cobra.

106. Por que o peixe não pode ir no estádio de futebol?
Resposta: Porque ele tem medo da rede.

107. Qual é o fruta que a cabra mais gosta?

Resposta: Bééééeééééé-terraba.

108. O que é que nos penetra com uma ponta desproporcionalmente grande, e
quando vem no escurinho até arranca sangue?
Resposta: A picada do mosquito.

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

110. Qual é a ave que escreve de trás pra frente?
Resposta: Arara.

111. Qual a arca criada pra salvar os Dinossauros do Dilúvio?
Resposta: Arca Dino é.

112. O que é um pontinho rosa na árvore?
Resposta: Pinka-pau.

113. O que a ovelha disse para a avó?
Resposta: Ô velha.

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

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

116. O que é um pontinho vermelho no pântano?
Resposta: Um jacared.

117. O que é um cachorro afinado, que entende de música?
Resposta: É um cãotor.

118. Qual galinha é mais esperta, a branca ou a preta?
Resposta: A preta, porque ela consegue botar ovo branco. Agora, pede pra galinha branca botar ovo preto.

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

120. Por que o time de basquete chamou o sapo para jogar?
Resposta: Porque ele acerta na mosca.

121. O que é pior do que encontrar uma barata na sua comida?
Resposta: Encontrar apenas meia barata.

122. O que a formiga tem maior do que o boi?
Resposta: O nome.

123. O que um cão pensa quando vê uma árvore de Natal?
Resposta: Finalmente colocaram luz no banheiro.

124. Qual é o animal mais forte da natureza?
Resposta: O caracol, pois ele carrega a sua casa nas costas.

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

126. 5 sapos estavam na ponte e 3 pensaram em pular na água. Quantos sapos
restaram na ponte?
Resposta: 5, porque eles só pensaram em pular, mas não pularam.

127. Seu cachorro está latindo no quintal e sua esposa gritando no jardim, quem
você deixa entrar primeiro?
Resposta: O cachorro é claro. Ele vai calar a boca assim que entrar.

128. Qual é o feminino de papagaio?
Resposta: Mamagaia.

129. Qual estado do Brasil tem mais sapos?
Resposta: A-lagoas.

130. Qual é a fruta que também é animal?
Resposta: Jabuti-caba.

131. Qual animal não respira?
Resposta: O que está morto.

132. Qual o animal que dorme de joelhos?
Resposta: Todos. Eles não pode tirar os joelhos parar dormir.

133. O que é um pontinho brilhante em uma vaca?
Resposta: Um carrapato de aparelho.

134. O que anda com os pés na cabeça?

Resposta: O piolho.

135. Um cachorro estava procurando emprego, depois de muito tempo de
procura, ele conseguiu trabalhar como pedreiro. Qual o nome do filme?
Resposta: O cão peão.

136. Qual a diferença entre um elefante e uma pulga?
Resposta: O elefante pode ter pulgas, mas a pulga não pode ter elefantes.

137. Como se chama o lanche favorito do pastor alemão?
Resposta: Cachorro Crente.

138. O que a foca mais gosta de fazer?
Resposta: Fo-Foca.

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

140. O que é um pontinho branco no meio da grama?
Resposta: Uma formiga no réveillon.

141. O que é um pontinho preto no canto da sala?
Resposta: Uma formiga de castigo.

142. Qual a ave instrutora de turismo?
Resposta: A-guia.

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

144. O que a zebra disse para a pulga?
Resposta: Você esta na minha listra negra.

145. Por que a abelha foi eletrocutada?
Resposta: Porque ela pousou em uma Rosa Choque.

146. Qual a semelhança de uma sogra e uma onça pintada?
Resposta: Todo mundo quer preservar, mas ninguém quer ter em casa.

147. Qual é o animal mais justo do mundo?
Resposta: A cobra, porque ela não passa a perna em ninguém.

148. O que o boi apaixonado disse pra vaca?
Resposta: Te a-múuuuuuuuuuu...

149. Por que o elefante não pega fogo?
Resposta: Porque ele já é cinza.

150. Se você mudar uma letra em meu nome, irá aparecer o nome do animal
que é meu maior inimigo. Quem sou eu?
Resposta: O rato.

151. Qual a diferença entre um cachorro atropelado e um político atropelado?
Resposta: Antes do cachorro há marcas de freada.

152. O que é um pontinho preto no livro?
Resposta: Uma formiga querendo entrar pra história.

153. Qual a diferença entre o porco e a rua?
Resposta: O porco tem lombinho e a rua tem lombada.

154. Qual é a única fêmea que tem pinto?
Resposta: A galinha.

155. Qual é o fruto preferido da cabra?
Resposta: Bééééé-rinjela.

156. Qual é o animal cuja espécie, o macho tem duas fêmeas?
Resposta: O pato, porque ele tem duas patas.

157. Por que o elefante guarda sua mulher na geladeira?
Resposta: Porque elaéfanta!

158. Qual a diferença entre o gato e a Coca- cola?
Resposta: O gato mia, a Coca- cola light.

159. Quem já ouviu a piada do porco?
Resposta: Ninguém, porque porco não pia.

160. Como ficou o cachorro do Mickey quando ele caiu no buraco?
Resposta: Ele ficou Pluto.

161. O que a arara tem três, mas a pata só tem duas?
Resposta: Sílabas.

162. Por que o passarinho mesmo batendo de cara no chão, ele acha engraçado?
Resposta: Porque ele racha o bico.

163. Qual é o animal peçonhento que trabalha com montaria?
Resposta: É o escor-peão.

164. O que tem duas rodas e dá leite?
Resposta: Uma vaca ciclista.

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

166. Qual animal é um refrigerante?
Resposta: Kuati.

167. Por que o boi muge quando vê uma vaca passar?
Resposta: Porque ele não sabe assobiar.

168. Qual é o nome do animal mais patriota do mundo?
Resposta: Tamanduá-bandeira.

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

170. O que é, o que é? Cai e fica em pé.
Resposta: Gato.

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

172. Dois frangos estavam voando, mas um deles caiu. Por que o outro
continuou voando?
Resposta: Porque ele era um frango à passarinho.

173. Por que a galinha não sabe andar na cidade grande?
Resposta: Porque é galinha caipira.

174. O que são dois pontinhos azuis no fundo do mar?
Resposta: O two-barão.

175. O que é um pontinho vermelho no meio da grama?
Resposta: Uma formiga menstruada.

176. Qual o cachorro do fazendeiro?
Resposta: É o cão-peão.

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

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

179. O que o boi faz quando o sol está batendo nele?
Resposta: Sombra.

180. Se 3 gatos matam 3 ratos em 3 minutos, quanto tempo levarão 100 gatos
para matar 100 ratos?
Resposta: 3 minutos.

181. O que o boi usa na cabeça pra ficar estiloso?
Resposta: Boina.

182. Qual a ave maltrata outras aves?
Resposta: E-má.

183. Qual o cachorro que é professor?
Resposta: É o cãolecionador.

184. Por que o jacaré não passou de ano?
Resposta: Porque ele réptil.

185. Qual a diferença do gato para o papel higiênico?
Resposta: Passe os dois no rabo, o que arranhar é o gato.

186. Qual é o dinossauro mais cheiroso do mundo?
Resposta: O Tiranossauro Rex-ona.

187. Quem inventou a fila?
Resposta: As formigas.

188. Quantas ovelhas são necessárias para se fazer um casaco de lã?
Resposta: Só uma, desde que ela saiba tricotar.

189. O que a foca filho falou a foca mãe?
Resposta: Motherfoca.

190. O que são oito pontinhos vermelhos piscando alternadamente?
Resposta: Uma aranha com tênis de luzinhas!

191. Por que a galinha bateu a cabeça no chão?
Resposta: Porque ela queria um galo.

192. Por que a cigarra entrou na padaria?
Resposta: Pra pegar um cigarro.

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

194. O que o Lula faz com os animais?
Resposta: Ele rouba o polvo.

195. O que que a joaninha disse para o grilo?
Resposta: Deixa de ser cri cri.

196. Como são chamados dois elefantes montando em uma bicicleta?
Resposta: Otimistas.

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

198. Por que uma conversa entre galinhas nunca acaba?
Resposta: Porque elas tem papo.

199. Qual a cor do cavalo Branco de Napoleão?
Resposta: Preto, Branco é apenas o nome do cavalo.

200. O que o coelho disse quando se assustou?
Resposta: Ah, minha nossa cenoura!

201. O que é um pontinho no mato com outros pontinhos vermelhos dentro?
Resposta: É uma formiga com catapora.

202. O que é um pontinho preto na neve?
Resposta: Um pinguim.

203. Como se chama um pato que não se dá com os outros patos?
Resposta: Antipático.

204. O que aconteceu com o marido da cigarra?
Resposta: Foi fumado.

205. Qual o molho de tomate preferido dos gatos?
Resposta: É o Cat-chup.

206. O que é mais alto que um homem e mais baixo que uma galinha?
Resposta: O chapéu.

207. Qual a diferença entre o elefante e a cama?
Resposta: O elefante é paquiderme e cama é paquidurma.

208. Por que o porco não gosta do mecânico?
Resposta: Porque ele aperta a porca.

209. Qual o nome do peixe que caiu do décimo andar?
Resposta: Aaaaaah-tum.

210. Em que lugar a mosca é maior que o boi?
Resposta: No dicionário.

211. A família da fazenda estava sem leite para beber com café pela manhã e o
pai mandou seus três filhos tirarem o leite das vacas. Qual o nome do filme?
Resposta: Os Três Pra Teta.

212. O que é, o que é? Dá leite mas não é vaca.
Resposta: O leiteiro.

213. Um pato vai subindo uma ladeira e põe um ovo. O ovo desce ou sobre?
Resposta: O pato não põe ovo, quem põe ovo é a pata!

214. Qual é a internet mais utilizada pelos ursos?
Resposta: Panda-larga.

215. Um gato saiu à noite para beber. Na manhã seguinte, acordou na casinha
do cachorro. Qual o nome do filme?
Resposta: Dormindo com o Inimigo.

216. Qual o peixe preferido dos políticos?
Resposta: Robá-lo.

217. O que é um pontinho marrom voando sobre o jardim?

Resposta: É uma brownboleta.

218. Por que o gato é bom no videogame?
Resposta: Porque ele tem 7 vidas.

219. Qual cobra mais incomoda?
Resposta: Cobra-dor.

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

221. Por que ninguém foi ao enterro do elefante?
Resposta: Todos tinham medo de ter que carregar o caixão.

222. O que fizeram no tatu?
Resposta: Uma tatu-agem.

223. O que um cupim disse para o outro?
Resposta: Me dá um cupim d'água.

224. Por que o tamanduá dorme enrolado sobre o próprio corpo?
Resposta: Para acordar com a perna formigando.

225. Que é o país preferido da ovelha?
Resposta: A Béééélgica.

226. Quem é o rei dos produtos de espantar insetos?
Resposta: É o Rei-pelente.

227. Onde o boi foi comprar perfume?
Resposta: Na Boi-ticário.

228. O que o boi foi fazer no lago?
Resposta: Boiar.

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

230. Qual a cantora que tem medo de felinos?
Resposta: Marília MedOnça.

231. Qual a semelhança entre cachorros e ouro?
Resposta: Tem uns quilate.

232. Qual o contrário de Rinoceronte?
Resposta: Choranoserhoje.

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

234. O que é um pontinho branco na grama?
Resposta: Uma formiga vestida de noiva.

235. O que é que a formiga tem de maior do que o leão?
Resposta: O nome.

236. O que dá a mistura de uma tartaruga com um pinguim?
Resposta: Um sorvete de casquinha.

237. Como fazer pra um passarinho dar risada?
Resposta: Jogue ele na parede que ele racha o bico.

238. O que a vaca disse pro boi?
Resposta: Tá friboi?

239. Qual é o animal que é rico?
Resposta: O orninto-rico.

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

241. Qual língua os cães falam?
Resposta: Latin.

242. O que o peixe tem por dentro e o ser humano tem por fora?
Resposta: Espinha.

243. O que dá a mistura de uma pulga com a letra A?
Resposta: Um assaltante.

244. Qual erva cultiva verduras e cria ovelhas?
Resposta: Horte-lã.

245. O que diz um ouriço quando se encontra com um cacto?
Resposta: É você, mamãe?

246. Qual o inseto que quer ser modelo?
Resposta: A mari-posa.

247. O que é um pontinho amarelo no parque aquático?
Resposta: Um yellowfante marinho.

248. O que é um pontinho branco no meio do mato?
Resposta: Uma noiva formiga se arrumando para o casamento.

249. Qual é a religião dos bodes?
Resposta: Bodismo.

250. O que acontece se colocarmos sal em um boi bem pequeno?
Resposta: Vira um sal-gadinho.

251. Por que o elefante é cinza, grande e enrugado?
Resposta: Porque se ele fosse branco, pequeno e liso seria uma aspirina.

252. 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.
Resposta: A porca.

253. Que horas são quando um elefante senta em cima de seu carro?
Resposta: Hora de comprar um carro novo.

254. O que é um pontinho azul no céu com dois pontos brilhantes?
Resposta: Um urublue com óculos espelhado.

255. Que o macaco disse para o vidro?
Resposta: Vamos fazer mais caquinhos.

256. Por que o macaco tem medo de martelo?
Resposta: Porque ele é um macaco-prego.

257. Como a loira faz para matar um passarinho?
Resposta: Joga ele de um prédio.

258. O que a coruja tem, que os outros bichos não tem?
Resposta: Corujinhas.

259. Qual é a diferença entre a sogra e a cobra?
Resposta: As cobras não tem tantas rugas.

260. O que é, o que é? Cintura longa, perna alongada, toca corneta e leva
bofetada.
Resposta: O pernilongo.

261. Um homem encontrou uma vaca morta de fome e de sede. O que ele deu
pra ela, água ou comida?
Resposta: Nada, pois ela estava morta.

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

263. Por que o cachorro entrou na igreja?
Resposta: Porque ele era um Pastor Alemão.

264. Por que não podemos jogar sabonete Asepxia no rio?
Resposta: Porque os peixes vão perder as espinhas.

265. Qual é o repórter dos cachorros?
Resposta: É o la-Tino Marcos.

266. O que é que tem quatro patas mas não anda?
Resposta: Um cachorro tetraplégico.

267. O que é, o que é? Uma minhoca com sono.
Resposta: Uma dorminhoca.

268. O que tem bico mas não bica, tem asa mas não voa e tem perna mas não
anda?
Resposta: Uma ave morta.

269. O que o cachorro saudável faz?
Resposta: Ele light.

270. O que é um objeto cortante em poder de um cachorro?
Resposta: Um cão-nivete.

271. Que tipo de barba tem um tubarão?
Resposta: Barba-tana.

272. O que passa pela cabeça de um inseto quando ele bate no pára-brisa de um
carro?
Resposta: As pernas.

273. Como se diz veterinário em japonês?
Resposta: Kuragato Nakasa.

274. Qual inseto vive girando?
Resposta: Escor-pião.

275. Por que o Tiranossauro Rex tem um sovaco cheiroso?
Resposta: Porque ele usa rex-sona.

276. Qual é a tinta que quer ser uma cobra?
Resposta: Coral.

277. Como você chama um pinguim com uma raquete pequena na mão?
Resposta: Pinguim-Pongue.

278. Que tipo de pessoa é uma criação de bois e vacas?
Resposta: O Fol-gado.

279. Como a loira faz para matar um peixe?
Resposta: Afoga ele.

280. Qual é a semente preferida das moscas?
Resposta: Noz-moscada.

281. Qual o animal que avisa quando você vai cagar?
Resposta: A galinha: coco coco coco...

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

283. Qual é a diferença entre a cobra e a sogra?
Resposta: Nem todas as cobras são venenosas.

284. Por que os patos traem?
Resposta: Porque estão sempre com 2 patas.

285. Qual o animal que pula mais alto que um prédio?
Resposta: Todos, pois prédio não pula.

286. Qual é a sobremesa preferida da vaca?
Resposta: Múuuuu-sse.

287. O que é um pontinho azul no céu?
Resposta: Um urublue.

288. Como se chama o animal que faz cocô e põe a culpa nos outros?
Resposta: Cacatua.

289. O que acontece quando jabuti entra em extinção?
Resposta: Jabuti-caba.

290. Qual é o filme preferido do sapo?
Resposta: Os três mosquiteiros.

291. O que é um morcego?
Resposta: É um rato que entrou para a aviação.

292. Qual o cachorro que nós todos temos?
Resposta: O Um-beagle.

293. O que uma galinha falou para a outra na hora de fazer o café?
Resposta: Po-pô-pó?

294. O que a peteca falou para galinha?
Resposta: Tenho pena de você.

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

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

297. Qual o animal que nunca morre?
Resposta: O que já está morto.

298. O que o leitão foi fazer na loja de parafusos?
Resposta: Foi procurar a porca.

299. O que é que a vaca tem quatro e a mulher só tenho duas?
Resposta: Pernas.

300. Qual animal mais gosta de cantar em grupo?
Resposta: A cobra-coral.

301. O que a formiga falou para a barata?
Resposta: O seu marido é maior barato.

302. Qual ave quer ser um avião?
Resposta: G-avião.

303. Qual o resultado do cruzamento da girafa com o carro?
Resposta: Um alto-móvel.

304. Por que a minhoca não quis beijar o minhoco?
Resposta: Porque não sabia se ali era a cara ou a bunda.

305. Qual é o bicho que anda com as patas?
Resposta: O pato.

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

307. Qual é a maior injustiça do Natal?
Resposta: É o peru que morre e a missa é do galo!

308. Qual é o animal favorito dos pintores?
Resposta: Onça pintada.

309. Qual o resultado do cruzamento entre um japonês com um pavão?
Resposta: Um espanador de cabo curto.

310. Na casa do vizinho tem uma cadela chamada Parma. Como é que eu a
transformo em leite?
Resposta: Basta imitar o miado de um gato, que Parma late.

311. O que o galo foi fazer no açougue?
Resposta: Ver a galinha pelada.

312. Qual a cidade portuguesa que tirando-lhe duas letras do meio fica animal
rastejante?
Resposta: Coimbra.

313. O que o peixe faz quando vai às compras?

Resposta: Peixincha.

314. Qual é o nome da casa da ovelha?
Resposta: Lan house.

315. O que aconteceu quando perguntaram ao cachorro qual o pior cantor?
Resposta: Ele respondeu Latino.

316. Qual o dicionário dos cachorros?
Resposta: É o Auaurélio.

317. O que tem nome de um animal e tem na alma das pessoas?
Resposta: A preguiça.

318. Quantos animais Moisés levou na arca?
Resposta: Nenhum, porque foi Noé que fez a arca.

319. Qual é a maior galinha do mundo?
Resposta: O Bin Laden. Ele chocou o mundo inteiro.

320. O que é um pontinho verde em cima do terraço?
Resposta: Uma perereca suicida.

321. Por que o passarinho não bate nos outros animais?
Resposta: Porque ele tem pena.

322. Qual raça de cachorro pode pular mais alto que um prédio?
Resposta: Qualquer uma, pois prédios não pulam.

323. Por que a gata não quer beber Red Bull?
Resposta: Porque ela prefere Gatorade.

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

325. O que é, o que é? Tem nariz de cachorro, rabo de cachorro, orelha de
cachorro, mas não é cachorro.
Resposta: Cachorra.

326. Um cavalo estava com sono e foi na cozinha fazer um café bem forte, mas o
café ficou fraco. Por quê?
Resposta: Porque ele tinha pocopó pocopó pocopó.

327. Qual cangaceiro cria ovelhas e faz rodeio?
Resposta: Lan-pião.

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

329. Qual o cereal preferido da vaca?
Resposta: Múuuu-cilon.

330. Tem no quarto com duas sílabas. O rei dos animais com duas sílabas.
Animal que muda de cor.
Resposta: Cama-leão.

331. O que o cavalo estava fazendo no orelhão?
Resposta: Dando trote.

332. O que dá a mistura de um macaco com um sanduíche de queijo?
Resposta: Um x-panzé.

333. Qual é a forma geométrica de uma onça morta?
Resposta: Ela é uma ex-fera.

334. Qual é o desastre natural que os cães mais odeiam?
Resposta: Fura-cão.

335. Qual o inseto que quer ser espião?
Resposta: O mari-Bond.

336. Um cão foi ao cinema e na poltrona sentou em um prego. Qual o nome do
filme?
Resposta: Fura-cão.

337. O que acontece quando uma foca tem um objetivo em mente?
Resposta: Ela foca.

338. Como se faz para transformar um giz numa cobra?
Resposta: É só colocar num copo de água. Aí o giz-bóia.

339. O que um rato brasileiro falou para um rato americano?
Resposta: Camon-dongo.

340. Qual o animal preferido dos vampiros?

Resposta: A girafa, porque ele adora um pescoço.

341. Com dez patas vai de lado, constelação tem seu nome, não tem pescoço e é
caçado porque é gostoso e se come.
Resposta: O carangueijo.

342. Quem vive com os pés na cabeça?
Resposta: Piolho.

343. O que acontece se você molhar um tubarão?
Resposta: Ele fica todo ensharkado.

344. O que o elefante disse pro homem nu?
Resposta: Você consegue comer amendoim com isso?

345. Qual é o animal mais antigo do mundo?
Resposta: A zebra, porque ainda é em preto e branco.

346. Por que os elefantes têm trombas?
Resposta: Porque se não tivessem seriam capivaras.

347. Nas Olimpíadas dos bichos, qual o prêmio que os macacos almejam?
Resposta: A banana ouro e a banana prata.

348. Por que o elefante usa óculos verde?
Resposta: Para ver de perto.

349. Como se faz para comer um boi todo?
Resposta: É só comer um pedacinho de cada vez.

350. O que é, o que é? Tem o pai cantor, a mãe desdentada e o filho amarelo.
Resposta: Galinha.

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

352. Qual o animal que sabe do passado?
Resposta: O rino-sei-ontem.

353. Por que a vaca pulou no rio e se afogou?
Resposta: Para namorar o peixe-boi.

354. Por que temos vacas e bois próximos ao nosso estômago?
Resposta: Porque temos o intestino deu-gado.

355. Como se tira leite de gato?
Resposta: Puxe a tigela dele.

356. O que é que tem cara de macaco, rabo de macaco e não é macaco?
Resposta: A macaca.

357. Qual é o desodorante dos dinossauros?
Resposta: O REXona.

358. O que é, o que é? Um animal que anda com a pata na cabeça.
Resposta: Um pato apaixonado.

359. Qual é o primata que é pé-de-valsa?
Resposta: O orango-tango.

360. O que é que ele morre queimado e ela morre cantando?
Resposta: O cigarro e a cigarra.

361. Por que a aranha precisa de você?
Resposta: Porque ela é um aracneedyou.

362. Qual é a piada do pintinho caipira?
Resposta: Pir.

363. Qual o suco preferido dos primatas?
Resposta: OrangoTANG.

364. Qual é a religião dos cachorros?
Resposta: Cão-domblé.

365. O que dá a mistura de um burro com uma tartaruga?
Resposta: Uma loira de capacete.

366. Qual é a pior coisa que pode acontecer com um morcego depois que ele
dorme?
Resposta: Diarreia.

367. Qual o peixe que sempre tem uma arma?
Resposta: Peixe-espada.

368. O que é o morcego?
Resposta: O rato que entrou para a aviação.

369. Qual a mistura de um porco espinho e uma cobra?
Resposta: Um arame farpado.

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

371. Por que o Tiranossauro Rex não consegue bater palmas?
Resposta: Porque ele está extinto.

372. Como se chama um animal de duas corcovas encontrado no Polo Norte?
Resposta: Um camelo desorientado.

373. O que é um pontinho rosa no armário?
Resposta: Um cupink.

374. Onde é que o boi consegue passar, mas o mosquito fica preso?
Resposta: Na teia de aranha.

375. Qual o animal que inventou a fila?
Resposta: Formiga.

376. O que a vaca foi fazer no rio?
Resposta: Ver o peixe-boi.

377. Qual é o fim da picada?
Resposta: Quando o mosquito vai embora.

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

379. O que o chinelo disse pra barata?
Resposta: Ai se eu te pego, ai ai se eu te pego.

380. O que o travesseiro disse para o ganso?

Resposta: Tô com pena de você.

381. O que um gato faz na academia?
Resposta: Abdomiau.

382. Qual animal trabalha em fazendas?
Resposta: Escor-peão.

383. Dois ratos roendo a cópia de um filme no porão de um estúdio. O que um
dos ratos metido a crítico disse?
Resposta: Gostei mais do livro.

384. O que são dois pontinhos azuis dentro da casinha do cachorro?
Resposta: Um pittblue e um bluedog.

385. De que a vaca foi fantasiada para festa?
Resposta: De múúúúúúmia.

386. Qual o animal que vive ajudando os outros?
Resposta: O macaco, porque ele quebra galho.

387. Qual o casal de animais que Noé não levou em sua arca?
Resposta: O casal de peixes.

388. Qual é a cidade que tem um animal, uma cidade e uma fruta?
Resposta: Boituva.

389. O que o cachorro faz de 3 patas, a mulher faz sentada e o homem faz em
pé?
Resposta: Cumprimentar.

390. O que a vaca foi fazer na papelaria?
Resposta: Comprar uma muuuuuuu-chila.

391. O que a zebra macho disse pra zebra fêmea quando descobriu que ela
estava grávida?
Resposta: Eita, deu zebra!

392. Como os sapos modernos se comunicam?
Resposta: Web, web, web...

393. Quais são os animais que gostam de bala?

Resposta: Ju-Mentos.

394. Nasci branco, sou preto de natureza, vida para mim é morte e morte para
mim é vida. Quem sou eu?
Resposta: O urubu.

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

396. Seu pai está preso em uma ponte, de um lado tem um leão, do outro tem
uma onça e embaixo vários tubarões. Como ele sai de lá?
Resposta: Pelo lado da onça, ela é pintada.

397. Um cowboy vai ao vilarejo com sua égua na sexta-feira, fica 3 dias e vai
embora na sexta-feira. Como ele fez isso?
Resposta: O nome da égua é sexta-feira.

398. O que é um pontinho amarelo na Savana?
Resposta: Um yellowfante.

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

400. O que o sapo falou com o Bob Marley?
Resposta: Reggae Reggae.

401. Qual é a disciplina preferida da vaca?
Resposta: Múúúúúúsica.

402. Tem 5 passarinhos na árvore, mas você atira em um. Quantos sobram?
Resposta: Nenhum pois os outros 4 saem voando.

403. O que o burro e a mula tem em comum?
Resposta: Ambos são filhos de uma égua.

404. Como se chama a galinha que pulou de um prédio e ficou louca?
Resposta: Galinha cai-pira.

405. Por que a vaca foi para o espaço?
Resposta: Para se encontrar com o vácuo.

406. Qual é a vaca que vai na academia?

Resposta: A vaca malhada.

407. O boi saiu para beber. Onde ele foi?
Resposta: No boi-teco.

408. O que o poste falou para o cachorro?
Resposta: Não adianta regar que eu não cresço mais.

409. O que aconteceu com a baleia que estava no meio do tiroteio?
Resposta: Ela foi baleiada.

410. Por que o boi subiu o morro?
Resposta: Porque não tem como passar por baixo.

411. Qual o animal mais fuxiqueiro que existe?
Resposta: A fo-foca.

412. Qual inseto luta MMA?
Resposta: Muri-soca.

413. Qual a diferença entre a loira e um burro numa jaula?
Resposta: A jaula.

414. Por que é difícil enterrar o elefante?
Resposta: Porque os parentes lotam o cemitério.

415. Qual é o mamífero cego?
Resposta: O mor-cego.

416. O que é um pontinho dourado em uma vaca?
Resposta: Um carrapato carnavalesco.

417. O que o cavalo foi fazer no orelhão?
Resposta: Passar um trote.

418. Por que os burros se parecem com os livros?
Resposta: Ambos tem orelha.

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

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

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

422. Qual é o animal que não fecha os olhos?
Resposta: Peixe.

423. Por que o porco foi expulso do jogo futebol?
Resposta: Porque ele jogava sujo.

424. Como fazer pro suco virar cobra?
Resposta: É só fazer cócegas no suco que o su-cu-ri.

425. O que o pato faz no quarto escuro com uma pata?
Resposta: Cai, porque ele não anda com uma pata só.

426. O que nada mas não é peixe, e tem pena mas não voa?
Resposta: Pinguim.

427. A vaca e o boi foram ao cinema, mas a vaca recusou-se a pagar sua
entrada. Por quê?
Resposta: Porque ela é mão-de-vaca.

428. Qual é o tipo de bebida preferida dos animais?
Resposta: As de garrafa PET.

429. Você conhece o site do cavalinho?
Resposta: É www ponto cavalinho ponto com ponto com ponto com ponto com ponto.

430. Qual é a diferença entre a tartaruga, o navio e a família?
Resposta: A tartaruga tem casco em cima, o navio tem o casco em baixo. E a família? Vai bem obrigado!

431. Tem olhos de gato e não é gato. O que é?
Resposta: Gata.
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