Charadas de Biologia com Respostas
Charadas e adivinhas variadas de biologia. As charadas têm respostas, mas mesmo assim não são
todas que exigem um conhecimento profundo de biologia.

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

2. Qual a função do esqueleto?
Resposta: Invadir o Castelo de Grayskull.

3. O que é um pontinho preto no azulejo do hospital?
Resposta: Uma blackteria.

4. Por que o pinheiro não se perde na floresta?
Resposta: Porque ele tem uma-pinha.

5. O que é um pontinho marrom no pulmão?
Resposta: Um brownquio.

6. Como se chama o jornal do oculista?
Resposta: O globo ocular.

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

8. O que há no meio do coração?
Resposta: A letra A.

9. Eu bato como relógio, relógio como esse não á igual. Tenho raízes e não sou
vegetal. Quem sou eu?
Resposta: O coração.

10. Como se diz dengue em japonês?
Resposta: Moskitu Kemata.

11. O que um cromossomo disse para o outro?
Resposta: Cromossomos felizes.

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

13. O que é, o que é? Respira sem pulmões e tem pés mas não anda.
Resposta: Planta.

14. Qual é a parte do corpo que não tem ar?
Resposta: O só-vacuo.

15. Qual o órgão do homem que, devidamente estimulado, é capaz de
aumentar mais de sete vezes de tamanho?
Resposta: A pupila.

16. Qual é a artéria mais agrícola?
Resposta: Aorta.

17. Qual é o idioma do doador de órgãos?
Resposta: Manda-rim.

18. Por que o coração fica do lado esquerdo do peito?
Resposta: Porque ele não faz nada direito.

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

20. Por que a loira come flores?
Resposta: Para enfeitar os vasos sanguíneos.

21. Qual órgão do corpo que passa dias sem falar com ninguém?
Resposta: O nariz, pois tem dias que fica irritado.

22. Por que a hemácia foi multada?
Resposta: Porque ela não viu a plaqueta.

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

24. Qual o estilo musical preferido das plantas?
Resposta: Samba de Raiz.

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

26. Qual é a planta que não fala?

Resposta: A mudinha.

27. Qual é o hidrocarboneto mais presente nos vegetais?
Resposta: É o butano, porque a ciência que estuda eles é a butânica.

28. Por que a célula foi no psiquiatra?
Resposta: Porque ela tinha complexo de Golgi.

29. Por que são necessários milhões de espermatozoides para fertilizar um
único óvulo?
Resposta: Porque os espermatozoides são masculinos e se negam a perguntar o caminho.

30. Qual o tipo sanguíneo que os bacharéis em Direito têm medo?
Resposta: O AB.

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

32. Quando alguém tem um problema cardíaco, o que fazer?
Resposta: Apagar a luz, porque o que os olhos não vêm o coração não sente.

33. Quem escuta tudo mas não fala pra ninguém?
Resposta: As orelhas.

34. Qual a planta dos sentimentos imediatos?
Resposta: Jacinto.

35. O que a célula disse para o cabeleireiro?
Resposta: Mitose.

36. O que fica no meio do mato com o guarda-chuva aberto?
Resposta: O cogumelo.

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

38. Qual é a planta que está sempre babando?
Resposta: A babosa.

39. O que são as diabetes?
Resposta: São as bailarinas do Diabo!

40. O que é, o que é? Você consegue segurar sem nunca encostar nela.
Resposta: Respiração.

41. Como morre um neurônio de uma loira?
Resposta: Sozinha.

42. Qual é a árvore que ajuda as outras?
Resposta: O mamoeiro, porque ele sempre dá uma-mão.

43. Em qual parte do corpo o Max mora?
Resposta: No Max-lar.

44. Como se chama a plantinha que não enxerga nada?
Resposta: Acelga.

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

46. Em que dia a plantinha não pode entrar no hospital?
Resposta: Em dia de plantão.

47. O que são um monte de átomos de Cloro lado a lado?
Resposta: É uma Clorofila.

48. O que é um pontinho preto no microscópio?
Resposta: Um pretozoário ou uma blacktéria.

49. Por que as hemácias não se perdem na corrente sanguínea?
Resposta: Porque elas seguem as plaquetas.

50. O que é um ponto preto e triste no sangue?
Resposta: EMOglobina.

51. Como um neurônio se comunica com outro?
Resposta: Pelo telefone celular.

52. Como as enzimas se reproduzem?
Resposta: Fica uma enzima da outra.

53. Qual é a prisão onde todos nós estamos condenados a passar?
Resposta: Prisão de ventre.

54. O que um cientista careca disse para um outro cientista careca?
Resposta: Lisossomos.

55. O que nasce uma vez, nasce duas vezes, mas na terceira não nasce mais?
Resposta: Dente.

56. Qual o dia que a plantinha não entra no hospital?
Resposta: No dia do plantão.

57. Por que a seleção brasileira tem tanta dor de ouvido?
Resposta: Porque tem o-Tite.

58. O que acontece com os genes que violam a lei?
Resposta: Vão pra cadeia de DNA.

59. O que o espermatozoide disse para o óvulo?
Resposta: Posso morar com você? Porque minha casa é um saco.

60. Qual doença se pode pegar ao usar notebook?
Resposta: A LAPTOPspirose.

jogue mais charadas em geniol.com.br/charadas

