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Charadas/adivinhas de geogra�a no qual a maioria delas brincam com nomes de países, estados e
cidades, assim como com alguns conceitos geográ�cos.

1. Membros do exército foram para uma festa Junina, em qual cidade

eles estão?

2. O que acontece quando chove na Inglaterra?

3. Qual o país que distribui cana-de-açúcar?

4. Qual a cidade preferida do Papai Noel?

5. Qual o país que todos estão na academia?

6. Qual o país onde todos tem a bunda branca?

7. Qual é o país que melhor sabe fazer café?

8. Qual rio que adora bagunça?

9. Como se chama mosca nos Estados Unidos?

10. Qual a capital mais admirada do mundo?

11. Por que um barco foi multado no Rio Solimões?

12. Qual é a cidade onde tudo é azul?

13. Por que na Argentina as vacas vivem olhando para o céu?

14. Qual a cidade favorita das moscas?

15. Qual a cidade mais venenosa do Brasil?

16. Por que no Rio de Janeiro as pessoas não comem pão de sal?

17. Qual país do Caribe é uma explosão?

18. O Rio Amazonas está em qual estado?

19. Por que o Brasil não vai pra frente?

20. Qual é a cidade mais aplaudida do Brasil?
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21. Qual é a capital que enxerga bem?

22. Qual é o estado brasileiro que ama ferramentas?

23. Qual é o país que tem mais comida no natal?

24. Qual o país que mais produz vinho?

25. Por que existem camas elásticas no Pólo Norte?

26. Por que o Chile é um saco?

27. O que falta no Rio para fazer frio?

28. O que é, o que é? Nasce no monte, morre no mar e jamais volta para

o seu lugar.

29. Por que o vidente quis ir pra Alemanha?

30. Por que não podemos levar cães pros Estados Unidos?

31. Qual o estado em que os Minions moram?

32. Qual é o país preferido do padeiro?

33. Qual é a capital que sempre ganha?

34. Com qual país dá pra fazer omelete?

35. Qual estado do Brasil tem mais sapos?

36. O que é um pontinho azul no meio de um mapa?

37. Qual é a cidade mais limpa?

38. Qual a cidade Sul-americana que pende nos galhos da árvore?

39. Onde se predomina a caatinga?

40. Qual a semelhança entre o Rio Grande do Norte e o �m do ano?

41. Qual é o país que tem duas sílabas e uma delas é de comer?

https://www.geniol.com.br/x/main/home/?src=GRTGQ&evt=copyright-footer/click
https://www.geniol.com.br/x/main/home/?src=GRTGQ&evt=logo/click
https://www.geniol.com.br/x/c/26/?src=GRTGQ&evt=link-widget/click
https://www.geniol.com.br/x/charadas/?src=GRTGQ&evt=play-more/click


© Geniol.com.br

Permitida a impressão e distribuição apenas para uso

não-comercial (casa, escolas, bibliotecas e igrejas)

MAIS

JOGOS

CEREBRAIS

Charadas de Geogra�a
Charadas

J
o

g
u

e
 M

a
is

C
h

a
ra

d
a

s

g
e

n
io

l.
c

o
m

.b
r/

x
/c

/2
6

Resolva Mais Charadas

geniol.com.br/x/charadas

3

42. Como se chama o estado em que a água se evapora rápido?

43. Que capital gostaria de ser um campo de futebol?

44. Qual é o meio de transporte mais produzido e utilizado no Egito?

45. Qual o país que só vemos pessoas com ética?

46. Qual o estado brasileiro que começa com um membro do seu corpo?

47. Em que lugar a rainha da Inglaterra foi coroada?

48. Quem cuida das crianças na Arábia?

49. Qual é a capital que vive sorrindo?

50. Qual a cidade que sempre está precisando de ajuda?

51. Por que em Minas Gerais não tem mar?

52. Qual cidade tem quatro partes?

53. Por que em Portugal não existe mais gelo?

54. Por que o Brasil é cheiroso?

55. O que o alienígena foi fazer em São Paulo?

56. Por que o rio foi ao dentista?

57. Qual o lugar mais velho do Brasil?

58. Qual o estado brasileiro que anda de trem?

59. Qual o estado mais engraçado do Brasil?

60. Quais as capitais brasileiras mais faladas no mês de dezembro?

61. Onde �ca Cabo Verde?

62. Qual é o país preferido no Natal?
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63. Qual é o país feminino?

64. Como se chama o pão francês na França?

65. Em que país o pão é entregue sem atraso?

66. Qual cidade os tatus não podem andar de carro?

67. O que é que o Brasil produz, e nenhum outro país sabe fazer?

68. Qual é o estado brasileiro que está em todas as igrejas?

69. Qual é a capital mais assustadora do mundo?

70. Qual é a cidade preferida das moscas?

71. Onde o Renato Aragão nasceu?

72. Qual é o estado que gosta de cavar buracos?

73. Qual é a capital que tem fruta no nome?

74. O que o menino fez para não ir ao oculista?

75. Qual a cidade portuguesa que tirando-lhe duas letras do meio �ca

animal rastejante?

76. Qual o estado do Brasil queria ser um veículo?

77. Qual é o país em que todos dançam a dança da bundinha?

78. Qual é o lugar mais certo do Brasil?

79. Qual é o condimento que os britânicos mais gostam?

80. Qual é a música que vem da Bahia e é composta por minerais?

81. Qual o bairro de São Paulo que é frequentado pelos tatus que não tem

carro?

82. Qual cidade espanhola tem um cômodo todo torto?

83. Qual o país onde nunca anoitece?
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84. Qual cidade tem mais Uber?

85. Qual o país que sai pegando tudo?

86. Qual é a cidade que quando chove molha os bêbados?

87. Qual a rua onde os dias não passam?

88. Por que os EUA têm poucas chances de ganhar no xadrez?

89. Qual é o fast-food preferido dos mineiros?

90. Qual continente é uma sensação de queimadura?

91. Qual é o país que cabe na geladeira?

92. Qual é o estado que vai dos números racionais aos irracionais?

93. Qual o aumentativo de Hungria?

94. Quais são as 4 estações do ano no Nordeste?

95. Qual é a cidade que tem um animal, uma cidade e uma fruta?

96. Qual é o rio mais azedo do mundo?

97. Qual a cidade que incentiva o tato?

98. Qual o país que tem uma parte do corpo humano cheio da grana?

99. Qual é o estado que gosta de bagunça?
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Respostas

1. Arraial do Cabo.

2. Vira Inglabarro.

3. Cana-dá.

4. Natal.

5. Somalia.

6. Kuwait.

7. É-cuador.

8. Rio Ama-zona.

9. Não se chama, ela vem sozinha.

10. Caraaaaacas!

11. Pois ele estava transportando laranjas.

12. Blue-menau.

13. Porque tem "Boi nos Aires".

14. Boston.

15. Cascavel.

16. Porque eles têm o Pão de Açúcar.

17. Granada.

18. Líquido.

19. Porque a capital é Brasília. Se fosse BMW,
já seríamos primeiro mundo!

20. Palmas.

21. Boa Vista.

22. O que Ama-pá.

23. O Peru.

24. Uva-ticano.

25. Para o urso polar.

26. Porque �ca embaixo do Peru.

27. A letra F.

28. Rio.

29. Porque ele aprendeu a-lê-mão.

30. Porque lá fura-cão.

31. Minions Gerais.

32. O Ja-Pão.

33. Vitória.

34. Kosovo.

35. A-lagoas.

36. Blue-menau.

37. Vassouras.

38. Lima.

39. No sovaco.

40. Ambos tem Natal.

41. Japão.

42. São Paulo.

43. Campo Grande.

44. Tapete.

45. União Só-vi-ética.

46. Pernambuco.

47. Na cabeça.

48. O Ali Babá.

49. Porto Alegre.

50. Socorro.

51. Porque lá eles rezam livrai-nos de todos
os mar.

52. FOURtaleza.

53. Porque a velhinha que tinha a receita
morreu.

54. Porque ele já foi uma colônia.

55. Foi visitar o Tio-ET.

56. Para fazer um canal.

57. Porto Velho.
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58. Piauiiiiiiiiiiiiiiii.

59. RS.

60. Natal, Belém e Salvador.

61. Na cueca do Hulk.

62. Peru.

63. VenezuELA.

64. Pão daqui mesmo.

65. Já-pão.

66. Tatuapé.

67. Brasileiros.

68. Espírito Santo.

69. Bruxelas.

70. Moscou.

71. Na Didi-namarca.

72. Ama-pá.

73. Ara-caju.

74. Mudou-se para Boa Vista.

75. Coimbra.

76. Sergipe.

77. Mexicu.

78. Sertão.

79. A Pimenta do Reino Unido.

80. Arrocha.

81. Tatuapé.

82. Salamanca.

83. Ale-manhã.

84. Uberlândia.

85. Catar.

86. Bar-sem-lona.

87. 25 de março.

88. Porque já perderam as duas torres.

89. Sub-uai.

90. Azia.

91. Peru.

92. Pi ao I.

93. Doisgria.

94. Verão, Calor, Abafado e Mormaço.

95. Boituva.

96. Rio Só-limões.

97. Tóquio.

98. Costa Rica.

99. Ama-zonas.
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