Charadas de Física com Respostas
Charadas (piadinhas) de física para aqueles que são da área de exatas. Algumas dessas charadas de
física são idiotas, mas não deixam de ser legais.

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

2. Qual a parte do corpo que não possui matéria?
Resposta: O só-vácuo.

3. O que um fio elétrico disse para outro?
Resposta: Somos intocáveis.

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

5. Por que o atrito foi ao psicólogo?
Resposta: Porque ele foi sempre desprezado.

6. Por que o chuveiro não entrou para o exército?
Resposta: Porque ele não passou no teste de resistência.

7. Por que a loira jogou a lâmpada para fora da janela?
Resposta: Para ver a velocidade da luz.

8. Com o que o elétron joga futebol?
Resposta: Com a eletrosfera.

9. Por que os míopes não podem ir ao zoológico?
Resposta: Porque eles usam lentes di-vergente e não de ver bicho.

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

11. Por que o astronauta que matou o outro no espaço não foi preso?
Resposta: Foi um crime sem gravidade.

12. Por que uma loira não pode ouvir música no fone de ouvido?
Resposta: Porque o som não se propaga no vácuo.

13. Por que as pessoas pedem autógrafo para o Sol?

Resposta: Porque ele é um astro.

14. Onde o elétron joga futebol?
Resposta: No campo eletromagnético.

15. Qual é a brincadeira preferida de Saturno?
Resposta: Passar o anel.

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

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

18. Qual é o elemento químico padrão para medição de grandezas?
Resposta: É o Si.

jogue mais charadas em geniol.com.br/charadas

