Charadas de Disse/Falou com Respostas
Charadas de disse/falou são aquelas no qual se pergunta o que "X disse/falou para Y". Muitas dessas
charadas são legais e inteligentes.

1. O que a mãe açaí disse para os outros açaís?
Resposta: O último açaí feche a porta.

2. O que o livro de matemática falou para o livro de história?
Resposta: Pare de inventar histórias, porque eu já estou cheio de problemas.

3. O que a Wikipédia falou para o Chrome?
Resposta: Se correr Wikipédia, se ficar o Google Chrome.

4. O que a chave disse para a fechadura?
Resposta: Vamos dar uma voltinha?

5. O que o 4 disse pro 40?
Resposta: Passa a bola.

6. O que a árvore falou para a outra árvore?
Resposta: Nos deixaram aqui plantadas.

7. O que o dente pai falou pra dente mãe sobre o dente filho?
Resposta: É a cárie do pai.

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

9. O que uma galáxia disse para a outra?
Resposta: Preciso de espaço.

10. O que a mãe do Jason disse para ele na noite de quinta-feira 12?
Resposta: Vai dormir, porque amanhã você trabalha.

11. O que o sal disse para a batata?
Resposta: É nois na frita.

12. O que um prédio falou para a prédia?
Resposta: Nossa, você tem um andar maravilhoso!

13. O que o martelo falou para o prego?

Resposta: Ai, se eu te prego. Ai, ai se eu te prego.

14. O que o "c" disse para o "ç"?
Resposta: Cagando aí, né?

15. O que uma nuvem disse pra outra?
Resposta: Nuvem não, nuvem não.

16. O que o Carbono disse quando foi preso?
Resposta: Eu tenho direito a 4 ligações.

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

18. O que o verão disse pro outro?
Resposta: Eu verei e eles verão.

19. O que uma impressora disse para outra impressora?
Resposta: Esse papel é seu ou é impressão minha?

20. O que a barata disse pro chinelo?
Resposta: Nossa, nossa, assim você me mata.

21. O que o Vegeta disse quando foi comer um abacate?
Resposta: Maldito Ka-caroço!

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

23. O que o cachorro falou quando viu a cadelinha gostosa passando?
Resposta: Oh, meu Deus do cio!

24. Pedrinho disse para sua mãe que estava sendo chamado de mentiroso na
escola. O que sua mãe respondeu?
Resposta: Mas você ainda está de férias.

25. O que o lápis disse para o apontador?
Resposta: Estou desapontado.

26. O que a manteiga falou para o pão francês quentinho?
Resposta: Com você me derreto todinha.

27. O que o azeite disse para o vinagre?
Resposta: Falo nada, só óleo.

28. O que a diarréia falou para o peido?
Resposta: Vai na frente buzinando, que eu estou sem freio.

29. O monstro fala pra monstra: "Vamos fazer um monstrinho?" O que ela
respondeu?
Resposta: Não posso, estou monstruada!

30. O que a xícara disse para o colher?
Resposta: Você é pequena, mas mexe bem.

31. O que o palito disse para a caixa de fósforo?
Resposta: Por você eu perco a cabeça.

32. O que a poltrona falou para a mesa depois do banquete?
Resposta: Estou estofado.

33. O que a segunda-feira falou para a sexta-feira?
Resposta: Já volto!

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

35. O que o prédio falou para o outro?
Resposta: Mas que andar bonito.

36. O que o sapato disse para o tênis quando viram um outro tipo de calçado?
Resposta: Olha como ele anda, parece que tamanco.

37. O que o cigarro falou pro homem?
Resposta: Hoje você me acende, amanhã eu te apago.

38. O que um botijão de gás disse pro outro?
Resposta: Vamos vazar.

39. O que o instrutor da escola de kamikazes disse para os alunos?
Resposta: Prestem atenção, pois só vou fazer só uma vez!

40. O que uma bola falou pra outra?
Resposta: Estou bolada com você.

41. O que a noite falou para o dia?
Resposta: Você bem que poderia ser mais claro.

42. O que um átomo de cromo disse para outro?
Resposta: Cromossomos bonitos.

43. O que o Faustão disse quando estava na floresta acompanhando a
Chapeuzinho Vermelho?
Resposta: Ô lobo, meu!

44. O que o clips disse para o ímã?
Resposta: Te acho muito atraente.

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

46. O que a moeda disse para a nota?
Resposta: Um dia você vai ser como eu.

47. O que o Saci disse pro outro depois da janta?
Resposta: Estou Saci-ado.

48. Duas pulgas foram passear. O que uma disse para outra?
Resposta: Vamos a pé ou vamos pegar um cachorro?

49. O que um bolo com frio disse pro outro?
Resposta: Precisamos de cobertura.

50. O que a água quente falou pro miojo?
Resposta: Comigo você não dura 3 minutos.

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

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

53. O que Stephen Hawking disse quando o computador dele estragou?
Resposta: Nada.

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

55. O que a múmia disse para a outra múmia que estava cheia de problemas?
Resposta: Você está toda enrolada!

56. O que disse a abelha em crise existencial?
Resposta: To bee or not to bee?

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

58. O que o lápis disse para o papel?
Resposta: Você está me desapontando.

59. O que o cadarço falou para o tênis?
Resposta: Me amarro em você.

60. O que a areia da praia falou para o mar?
Resposta: Deixa de onda.

61. O que o apontador disse para o lápis?
Resposta: Para de dar voltas e vá direto ao assunto.

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

63. O que Michael Phelps disse para Sócrates?
Resposta: Só sei que nadar sei.

64. O que a panela falou para a pipoca?
Resposta: A minha bunda que queima e você que pula?

65. O que a gravata disse para o chapéu?
Resposta: Vai na cabeça que eu pego o pescoço.

66. O que um tobogã disse para outro?
Resposta: Como os anus passam rápido!

67. O que o envelope disse para o selo?
Resposta: Cole aqui e vamos dar uma volta.

68. O que o paraquedas disse ao paraquedista?
Resposta: Tô contigo e não abro!

69. O que a campainha falou pro dedo?
Resposta: Se me apertar eu grito!

70. O que o alface falou para o tomate?
Resposta: Para falar comigo, não precisa ficar tão vermelho assim!

71. O que o chão disse para o tapete?
Resposta: Sai de cima que eu também quero ver.

72. O que um ovo falou para o outro ovo?
Resposta: Estou chocado.

73. O que o Mickey disse quando esbarrou na panela quente?
Resposta: Mickeymei.

74. O que é que o açúcar disse para o café?
Resposta: Neguinho, é por você que eu me derreto.

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

76. O que a ponte pequena disse para outra que cresceu?
Resposta: E agora, eu te vi-adulto.

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

78. O que o dente falou para broca?
Resposta: Não vai furar comigo.

79. O que o sapateiro disse para o sapato velho?
Resposta: Nossa como você tá sem graxa.

80. O que disse uma pessoa após ter descoberto que havia comprado um óculos
sem as lentes?
Resposta: Cuidado, é armação!

81. O que o tijolo falou pra tijola?
Resposta: Tem um ciumento entre nós.

82. O que o fio disse pra eletricidade?
Resposta: Quando você passa por mim eu fico elétrico!

83. O que o número zero disse pro numero oito?
Resposta: Mas que bela cinturinha!

84. O que o Lobisomem falou quando o viu o Tony Ramos nu?
Resposta: Papai!

85. Eram dois Toddynhos em cima da mesa, mas um caiu. O que o outro disse?
Resposta: Toddynho.

86. O que a TV disse para a tomada?
Resposta: Tô ligada em você.

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

88. O que o ponteiro grande do relógio disse para o ponteiro pequeno?
Resposta: Um minuto, por favor.

89. O que o sorvete disse para um policial em meio ao tiroteio?
Resposta: Me dê cobertura.

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

91. O que o químico disse quando viu uma pessoa se afogando?
Resposta: O homem não é solúvel na água.

92. O que uma pedra falou para a outra?
Resposta: A vida é dura.

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

94. O que um elevador disse para o outro?
Resposta: Você já pensou em quanta gente fizemos subir na vida?

95. O que o papel higiênico disse para o hambúrguer?
Resposta: Na saída a gente se encontra.

96. O que um professor de química disse aos alunos na época das eleições?
Resposta: Se você não faz parte da solução, então faz parte do precipitado.

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

98. O que um bolo bravo falou para o outro?
Resposta: Eu tô bolado com você.

99. O que um poste disse para o outro?
Resposta: Essa fiarada toda é sua?

100. O que o pneu disse para o asfalto?
Resposta: Você vai acabar me deixando careca.

101. O que o sabão em pó falou para o desinfetante?
Resposta: Eu te omo.

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

103. O que o 0 disse para o 8?
Resposta: Cinto maneiro.

104. O que uma hortelã disse para a outra?
Resposta: Não menta para mim.

105. O que o Batman disse para o homem invisível?
Resposta: Quanto tempo não te vejo.

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

107. Havia um bolo de nozes em cima da mesa e tinha um monte de mosca
chegando. O que uma mosca falou pra outra?
Resposta: É noz moscada.

108. O que o psicólogo disse ao Super Mario?
Resposta: Relaxa, é só uma fase.

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

110. O que a banana falou para o tomate?
Resposta: Eu que tiro a roupa e você que fica vermelho.

111. O que o pastel falou para o outro pastel?
Resposta: Estamos fritos.

112. O que um esqueleto caipira disse pro outro?
Resposta: Ô sô!

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

114. O que o Batman disse para o Robin quando eles chegaram em Gotham City?
Resposta: Robin, chegamos em Gotham City.

115. O que o OMO disse para a mulher dele?
Resposta: Ô Mô.

116. O M e o N estavam brincando de esconde-esconde, o M se escondeu muito
mal. O que o N disse pro M?
Resposta: MTV.

117. O que um alho falou pro outro?
Resposta: Meu dente está sujo.

118. O que a garrafa disse para a água?
Resposta: Já estou cheio de você!

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

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

121. O que o Lombardi falou quando chegou no céu?
Resposta: Silvio Santos vem aí...

122. O que um dedo do pé disse para o outro?
Resposta: Não olhe agora, mas eu acho que tem um calcanhar nos seguindo.

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

124. O que o feijão disse para outro feijão?
Resposta: Você é fei Jão.

125. O que a esfera disse para o cubo?
Resposta: Deixa de ser quadrado.

126. O que o Ajinomoto disse para a Ajinomota?
Resposta: Vamos ajinomato?

127. O que um boneco de neve disse ao outro?
Resposta: Mas que cheiro de cenoura.

128. E então Jesus disse: "y= 2x² +4x -3". O que era isso?
Resposta: Mais uma de suas parábolas.

129. O Sal xingou o Açúcar. O que o Açúcar disse?
Resposta: Nossa, que Sal grosso!

130. O que um boné falou pro outro boné?
Resposta: Bom, né!?

131. O que um bacon disse pro outro?
Resposta: Tudo bacon você?

132. O que um etanol disse para o outro?
Resposta: Eita nóis!

133. O que que a alface falou pra couve triste?
Resposta: O que couve com você?

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

135. O que o vidro disse para a vidra?
Resposta: Estou vidrado em você.

136. O que o matemático disse para o índio brasileiro?
Resposta: 8π.

137. O que um escorregador disse para o outro?
Resposta: Os anos aqui passam rápido.

138. O que o vinho disse para o leite?
Resposta: Minha mãe é uma uva, a sua é uma vaca.

139. O que o pires disse para a xícara?
Resposta: Tira a bunda de cima de mim.

140. O que a fechadura disse pra chave?
Resposta: Vamos dar uma voltinha?

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

142. O que a manteiga disse para o café?
Resposta: Quando vejo esse negão eu me derreto toda.

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

144. O que o Homem Aranha disse para o inimigo dele?
Resposta: Tô te Venom aí!

145. O que o sapato falou pro outro sapato?
Resposta: Você é muito engraxadinho!

146. O que uma parede disse para a outra?
Resposta: Vamos nos encontrar ali no cantinho.

147. O que o Batman falou pro DJ quando foi na festa em Gotham City?
Resposta: Solta a bat-ida.

148. O que a frigideira quente falou para o ovo?
Resposta: Você tá frito comigo.

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

150. O que é um pé disse para o outro?
Resposta: Vai na frente que eu vou atrás.

151. O que o travesseiro disse para o ganso?
Resposta: Tô com pena de você.

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

153. 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.

154. O que um funkeiro cego disse pro outro?
Resposta: Segue o braille.

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

156. O que o chão disse para a mesa?
Resposta: Feche as pernas que eu estou vendo tudo.

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

158. O que o catchup disse para a mostarda?
Resposta: É nois nas fritas.

159. O que a calculadora disse para o contador?
Resposta: Pode contar comigo.

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

161. O que o leite de caixinha disse pro leite de saquinho?
Resposta: Vem pra Caixa você também!

162. O que o ovo novo falou para o ovo velho?
Resposta: Ovô.

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

jogue mais charadas em geniol.com.br/charadas

