Charadas de Futebol com Respostas
Charadas/adivinhas de futebol para você se divertir. As charada perguntam sobre times, jogadores,
estádios e muito mais. Todas elas com respostas.

1. Qual jogadora de futebol namora o quarto planeta do sistema solar?
Resposta: Marta.

2. O que um jogador de futebol faz quando acha que o goleiro é professor de
português?
Resposta: Gol de letra.

3. Por que os portugueses treinam futebol numa piscina?
Resposta: Para treinarem passes em profundidade.

4. Por que as mulheres não gostam de jogar futebol?
Resposta: Porque não existe chuteira de salto alto.

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

6. O que é, o que é? Um flamenguista no polo norte.
Resposta: É um flagelado.

7. Qual é o goleiro que chega assustando?
Resposta: É o BUU-ffon.

8. Qual é o time que teve um filho?
Resposta: O PaiSandu.

9. Qual é a diferença ente o Neymar e uma máquina de fazer garapa?
Resposta: O Neymar tem moicano e a máquina de fazer garapa mói cana.

10. Por que os zagueiros são os que mais deixam saudade quando se
aposentam no futebol?
Resposta: Porque são eles que mais fazem falta.

11. Qual é o time mais odiado pelo os bombeiros?
Resposta: Botafogo.

12. Qual igreja que os palmeirenses não frequentam?
Resposta: Igreja Mundial.

13. Qual é o jogador de futebol que vive roendo um cantor?
Resposta: Cristiano Roi-Naldo.

14. O que o goleiro utiliza para dormir?
Resposta: Trave-sseiro.

15. Qual o jogador que desapareceu junto da inflação?
Resposta: Tostão.

16. O que é um pontinho branco no campo de futebol?
Resposta: Arroznaldinho.

17. Qual é a diferença do dente de leite e o Palmeiras?
Resposta: O dente de leite só cai uma vez.

18. O que acontece se um ciclista entrar em campo?
Resposta: Ele faz um gol de bicicleta.

19. Como o Batman joga futebol?
Resposta: Ele bat-pênalti, bat-falta, bat-escanteio e bat para o gol.

20. O que um piloto de Fórmula 1 foi fazer no campo de futebol?
Resposta: Dar um carrinho nos jogadores.

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

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

23. Em quanto tempo se prepara um Miojo?
Resposta: 2 gols da Alemanha.

24. Qual jogador de futebol que o Batman mais gosta?
Resposta: O Robben.

25. Em uma partida de futebol das drogas, quem é o melhor?
Resposta: O crack.

26. Por que não torço para o Botafogo?
Resposta: Tenho medo de me queimar.

27. Como o jogador de futebol ficou depois de tomar uma bolada?
Resposta: Ele ficou bolado.

28. Por que os Rolling Stones não fizeram show na arena do Palmeiras?
Resposta: Porque a turnê é mundial.

29. Em um jogo de futebol, é possível prever o placar antes dele começar?
Resposta: Sim, pois já sabemos que o jogo vai começar com 0 a 0.

30. Qual o nome do filme do Neymar?
Resposta: O Corpo que Cai.

31. Qual é o jogador que corre dando risadas?
Resposta: Kaká.

32. Lula foi contratado para ser o técnico de um time de futebol. Qual o nome
do filme?
Resposta: Onze Homens e Um Sem Dedo.

33. Qual é o jogador de futebol que dá premiações para os filmes?
Resposta: O Oscar.

34. O que é um pontinho azul no meio de campo?
Resposta: É o Galvão BLUEno.

35. O que o gaúcho faz num jogo de futebol?
Resposta: Ele BahTchê falta.

36. Qual a semelhança entre o Neymar e o touch screen?
Resposta: Os dois são sensíveis ao toque.

37. Qual é o comentarista de futebol que voa?
Resposta: Mauro Naves.

38. Qual é a loja oficial do Fluminense?
Resposta: C&A, porque o B eles pulam.

39. Quando é que um jogador de futebol trata o adversário como criança?
Resposta: Quando dá um carrinho.

40. Qual o jogador que sempre te convida pra festas?
Resposta: Petconvite.

41. Qual o contrário de futsal?
Resposta: Fut-açúcar.

42. Qual o campeonato que tira as suas dores?
Resposta: Liberta-dores.

43. Qual a música preferida do Neymar?
Resposta: Cai cai balão.

44. Qual é o time de futebol que é de uma mulher?
Resposta: Bayern da Monique.

45. Qual o cantor preferido do Neymar?
Resposta: Cai-tano Veloso.

46. Por que o jogador não estava conseguindo ligar do campo?
Resposta: Porque ele estava fora de área.

47. Qual o jogador que trata água?
Resposta: Aguero.

48. Zilla fez um gol. Qual é o nome do filme?
Resposta: Goldezilla.

49. Na final de uma Copa, por que os jogadores do time ficaram sem beber
vinho?
Resposta: Porque eles queriam a taça.

50. Qual e a carta preferida do Pelé?
Resposta: Rei de Copas.

51. Qual a semelhança entre mulher feia e bola de futebol?
Resposta: Para treinar qualquer uma serve.

52. Qual é o jogador de futebol que adora abrir portas?
Resposta: Xavi.

53. Por que o pirata não pode jogar futebol?
Resposta: Porque ele é perna de pau.

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

55. Qual o time de futebol argentino te ensina como fazer uma boa prova?
Resposta: Estudiantes.

56. Qual o time mais quente de todos?
Resposta: Botafogo.

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

58. Por que o estádio do Grêmio tem muitas abelhas?
Resposta: Porque Pedro Gerou-o-mel.

jogue mais charadas em geniol.com.br/charadas

