Charadas de Carros com Respostas
Charadas e piadinhas de carros para você se divertir. A maior parte das charadas são sobre nomes
carros, então leve isso em conta na hora da resposta.

1. Qual a semelhança entre a banda de rock, o celular, o carro, e a escola de
samba?
Resposta: Bateria.

2. Qual é o dinossauro que pode ser abastecido com etanol e gasolina?
Resposta: Tiranossauro-Flex.

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

4. Qual o carro que se ferra mais?
Resposta: Ferra-ri.

5. O que o Mano Brown sempre faz com um carro?
Resposta: Mano Bra.

6. Por que o Brasil não vai pra frente?
Resposta: Porque a capital é Brasília. Se fosse BMW, já seríamos primeiro mundo!

7. Qual carro serve pra jogar?
Resposta: Uno.

8. O que uma loira diz quando se pergunta se o pisca-alerta do carro está
funcionando?
Resposta: Tá. Não tá. Tá. Não tá. Tá. Não tá...

9. Qual o carro o Cebolinha freia no meio da rua?
Resposta: O-pála.

10. Que carro o Pikachu pediu quando foi na concessionária?
Resposta: Pikapi.

11. O que é um pontinho amarelo no estacionamento?
Resposta: É um Uno Milho.

12. O que tem no carro e no futebol?
Resposta: Volante.

13. Qual é o veículo que lava roupas?
Resposta: Tanque.

14. Qual a diferença entre um padre e uma Mercedes?
Resposta: É que o padre reza e a Mercedes Benz.

15. O que tem no carro e na música?
Resposta: Ré.

16. Por que a ambulância não anda?
Resposta: Porque ela só-corre.

17. Qual é o carro que só anda bem vestido?
Resposta: Blazer.

18. Qual carro que dá oi?
Resposta: Hi-lux.

19. O que você faz quando se machuca?
Resposta: Compra um Citroën Quisara.

20. Qual é o carro preferido dos ursos?
Resposta: Polo.

21. O que é um pontinho rosa na estrada?
Resposta: É uma Mitsubicha.

22. Por que o carro jamais é eletrocutado?
Resposta: Porque ele tem o para-choque.

23. Qual é a peça do carro que é feita só no Egito?
Resposta: Os Faraóis.

24. Qual é a nota musical preferida dos carros?
Resposta: A nota ré.

25. O que é um pontinho verde na rua?
Resposta: Uma limãosine.

26. Por que as loiras gostam de BMW?
Resposta: Porque elas conseguem soletrar.

27. Qual carro balança a rede?
Resposta: Gol.

28. Qual cantor anda de carro da Ford e bebe café sem açúcar?
Resposta: Zezé de Ka amargo.

29. Qual é o carro que lê?
Resposta: Chevro lê.

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

31. Qual é o carro movido a suco?
Resposta: MusTANG.

32. Qual é o carro que saiu do forno?
Resposta: O Kia Soul.

33. Qual é o carro que mais xinga?
Resposta: Punto.

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

35. Qual é a parte mais velha do carro?
Resposta: O vô-lante.

36. Qual cidade os tatus não podem andar de carro?
Resposta: Tatuapé.

37. O que o Fiat disse para o Volkswagen?
Resposta: Você não é Palio para mim.

38. O que é um pontinho amarelo ultrapassando um pontinho verde na estrada?
Resposta: É um Uno-Milho ultrapassando um VolksVagem.

39. Qual a diferença entre o sutiã e a ambulância?
Resposta: A ambulância carrega os feridos e o sutiã levanta os caídos.

40. Quem é o pai do carro?
Resposta: O painel.

41. O gaúcho não achava o seu carro no estacionamento. Qual o modelo do
carro?
Resposta: Kadetche.

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

43. Qual é o carro está sempre chateado?
Resposta: Bravo.

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

45. Qual o bairro de São Paulo que é frequentado pelos tatus que não tem
carro?
Resposta: Tatuapé.

46. Adriano, Vágner Love e Bruno em um carro. Quem dirige?
Resposta: A polícia.

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

48. O que é, o que é? É a parte mais velha do carro.
Resposta: Retrô-Visor.

49. Qual é o carro que todo mundo consegue dirigir?
Resposta: O carrinho de mão.

50. Qual o carro que a polícia mais gosta?
Resposta: Ronda.

51. Qual é o veículo mais sacana?
Resposta: Velo-troll.

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

53. O que é um pontinho verde no meio da rua?
Resposta: Um VolksVagem.

54. Qual o carro que sempre anda de ré?

Resposta: O Ré-now.

55. Qual o nome do carro que anuncia que vai chover?
Resposta: Celta preto.

56. Por que a caminhonete da igreja bateu?
Resposta: Porque ela estava sem "frei".

57. O que é um pontinho rosa na garagem?
Resposta: Uma pink-up.

58. Qual caminhonete que só vem com ator?
Resposta: Vem Diesel.

59. Qual carro preferido dos fotógrafos?
Resposta: Focus.

60. O que é um pontinho branco em um estacionamento?
Resposta: É um Arroz-Roice.

jogue mais charadas em geniol.com.br/charadas

