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Charadas/piadinhas de loiras, com respostas, para você se divertir e compartilhar com os amigos.

1. O que faz uma loira em uma loja de 1,99?

2. Por que as loiras foram presas no chá de bebê?

3. Por que as loiras não amamentam seus �lhos?

4. Por que a loira não amamenta seu �lho?

5. Por que o cérebro de uma loira �ca do tamanho de uma ervilha

depois que ela morre?

6. Por que a loira comprou mil torneiras?

7. Por que a loira pintou o cabelo de castanho?

8. O que você faz quando uma loira te joga uma granada?

9. Por que a loira morreu tomando leite?

10. Como se derruba uma loira que se pendura em uma árvore com uma

mão só?

11. Por que as loiras não comem picles?

12. O que signi�ca uma loira soprando no ouvido da outra?

13. Por que a loira toma pílula anticoncepcional?

14. Por que a loira tem três torneiras em casa?

15. Como fazer os olhos de uma loira brilhar?

16. Por que a loira jogou o relógio pela janela?

17. Por que a loira joga o relógio pela janela?

18. Por que a loira colocou o queijo em cima da televisão?

19. Como você faz para divertir uma loira por algumas horas?

20. Por que a loira queimou a televisão?
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21. Por que a loira jogou a lâmpada para fora da janela?

22. Por que as loiras não comem bananas?

23. Por que a loira não faz gelo?

24. Como se faz uma loira �car louca?

25. O que faz uma ideia na cabeça de uma loira?

26. Por que a loira tem o pé esquerdo sujo?

27. Por que a loira leva sabonete e shampoo pro pé de manga?

28. Por que a loira atravessou a rua?

29. O que uma garrafa de vinho e uma loira tem em comum?

30. Por que a loira deixa, quando vai dormir, um copo com água de um

lado e um copo sem água do outro?

31. Por que as loiras quando viajam de avião não se sentam perto da

janela?

32. Qual a semelhança entre uma loira e uma garrafa de cerveja?

33. Por que a loira não tirava os olhos da caixa de suco?

34. Por que a loira sobe no coqueiro quando está chovendo?

35. O que uma loira diz quando se pergunta se o pisca-alerta do carro

está funcionando?

36. O que você faz após dar um centavo pelos pensamentos de uma

loira?

37. Por que a loira não bebe leite gelado?

38. Por que a loira toma banho com detergente?

39. O que você vê quando olha no fundo dos olhos de uma loira?

40. Por que as loiras tomam Yakult com o chinelo na mão?
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41. Por que a loira tomou o remédio antes da hora certa?

42. Por que a loira jogou o relógio em cima do poste?

43. Por que a loira come �ores?

44. O que faz um neurônio no cérebro de uma loira?

45. Por que as loiras colocam pastel no leite?

46. Por que a loira toda hora está com um bebê diferente?

47. Por que a loira faz um buraco no guarda-chuva quando está

chovendo?

48. Por que a loira �ca tão feliz quando monta um quebra-cabeças em

uma semana?

49. Por que as loiras bebem água balançando o copo?

50. Por que a loira não consegue trocar o bebê?

51. O que uma loira está fazendo quando tampa as duas orelhas?

52. Por que a loira colocou a geladeira no ponto?

53. Por que que a loira toma banho de porta aberta?

54. Por que a loira estava dormindo em cima de um túmulo?

55. Por que a loira colocou a TV no congelador?

56. Qual a diferença entre a loira e o pão?

57. Como se faz para afogar uma loira?

58. O que signi�ca uma caveira loira dentro do armário?

59. Por que as loiras gostam de BMW?

60. Por que a loira não sabe fazer gelo?

61. Como se chama uma loira numa instituição de cientistas?
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62. Como se faz para uma loira rir na segunda-feira?

63. O que acontece quando você oferece a uma loira um centavo pelos

pensamentos dela?

64. Por que as loiras não fazem gelatina?

65. Por que no banheiro das loiras existem dois chuveiros?

66. Como a loira faz para matar um passarinho?

67. Por que a loira jogou o computador no mar?

68. Por que a loira atende o celular na lavanderia?

69. Por que a loira toma banho com o chuveiro desligado?

70. Como se chama uma loira com dois neurônios?

71. Por que as loiras não gostam de piadas de loiras?

72. O que é um neurônio na cabeça de uma loira?

73. Por que é mais difícil fazer um boneco de neve loiro?

74. Como você sabe que uma loira mexeu em seu computador?

75. Por que loiras não trabalham em elevadores?

76. Como a loira faz para matar um peixe?

77. Sabe o que acontece quando uma loira engole um mosquito?

78. Por que a loira lançou a própria cabeça na parede?

79. Por que a loira não sabe escrever o número 11?

80. Por que a loira atende o celular deitada no chão?

81. Qual a semelhança entre a loira inteligente e o dinossauro?

82. Por que uma loira usa xícara com duas alças?
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83. O que você faz quando uma loira joga uma granada em cima de

você?

84. Por que a loira liga o ferro de passar para navegar na internet?

85. Como morre um neurônio de uma loira?

86. Por que uma loira não pode ouvir música no fone de ouvido?

87. O que fazem 4 neurônios no cérebro de uma loira?

88. Por que a loira jogou uma faca dentro de um copo com água?

89. Por que a loira se jogou de um prédio com um shampoo na mão?

90. O que você obtém quando dá para uma loira um centavo pelos

pensamentos dela?

91. Por que uma loira só troca a fralda do seu bebê uma vez por semana?

92. Por que as loiras demoram para beber um iogurte?

93. Por que a loira dormiu no serviço?

94. Uma loira e uma morena se jogam de um prédio. Quem chega no

chão primeiro?

95. O que uma loira faz quando encontra 1 dólar?

96. Como se chama uma loira que tem metade do cérebro?

97. O que 18 loiras foram fazer em frente a uma boate?

98. Por que a loira saiu do supermercado com a testa roxa?

99. Por que a loira colocou o dicionário na panela com água quente?

100. Por que o monitor da loira está quebrado?

101. Como você sabe que um fax foi mandado por uma loira?

102. Por que a loira não usa papel higiênico?
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103. O que é que a morena tem que a loira não tem?

104. Por que a loira abriu o biscoito dentro do supermercado?

105. Qual a diferença entre a loira e um burro numa jaula?

106. O que uma morena faz ao lado de uma loira?

107. Qual a diferença entre uma loira e o computador?

108. Por que as loiras �cam de olhos fechados diante de um espelho?

109. Por que a loira estava na lavanderia cortando a saia?

110. Por que a loira não pode comandar um elevador?
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Respostas

1. Pesquisa de preço.

2. Porque colocaram a criança na chaleira.

3. Porque dói colocar os seios para ferver.

4. Porque no peito dela não tem a data de

validade.

5. Porque ele incha.

6. Porque o oftalmologista falou que ela tem

"mil pias".

7. Para passar para o vestibular.

8. Puxa o pino e joga de volta para ela.

9. Porque a vaca resolveu sentar.

10. Dando tchauzinho para ela.

11. Porque elas não conseguem en�ar a

cabeça dentro do pote.

12. Transplante de cérebro.

13. Para saber que dia da semana é.

14. Porque uma é para água quente, uma

para água fria e outra para água oxigenada.

15. Acendendo uma lanterna no ouvido

dela.

16. Para ver as horas passarem.

17. Porque a hora voa.

18. Para ver o Programa do Ratinho.

19. Escreve dos dois lados de uma folha de

papel: "Vire por favor!".

20. Para poder assistir Tela Quente.

21. Para ver a velocidade da luz.

22. Porque elas nunca acham o zíper.

23. Porque esqueceu a receita.

24. Coloque-a numa sala redonda e diga

para ela �car no canto.

25. Um eco enorme.

26. Porque, quando ela era criança, a mãe

dela dizia: "Filha, lave esse pé direito!".

27. Porque ela gosta de tomar banho de

mangueira.

28. Não sei, nem ela sabe.

29. São vazias do pescoço para cima.

30. Porque no meio da noite, ela pode ter

sede, ou não.

31. Para não desmanchar o penteado.

32. Do pescoço para cima não têm nada.

33. Porque na caixa dizia: "Concentrado".

34. Para ver como a água entra no coco.

35. Tá. Não tá. Tá. Não tá. Tá. Não tá...

36. Dá um real para ela parar de pensar.

37. Porque a vaca não cabe na geladeira.

38. Porque o detergente tira até as gorduras

mais difíceis.

39. A nuca.

40. Para matar os Lactobacilos vivos.

41. Pra pegar a doença de surpresa!

42. Para poder ver o Altas Horas.

43. Para enfeitar os vasos sanguíneos.

44. Eco.

45. Para tomar leite pasteurizado.

46. Porque tem que trocar o bebê de hora em

hora.

47. Pra ver quando a chuva vai passar.

48. Porque na caixa dizia: "de 4 a 6 anos".

49. Porque água parada dá dengue.

50. Porque ela perdeu a nota �scal.

51. Ela está tentando segurar o pensamento.
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52. Pra deixar o Ponto Frio.

53. Para ninguém olhar na fechadura.

54. Porque ela viu escrito "Descanse em paz".

55. Para poder assistir A Era do Gelo.

56. O pão tem miolo.

57. Coloque um espelho no fundo da piscina

e manda ela olhar.

58. Campeã de esconde-esconde de 1970.

59. Porque elas conseguem soletrar.

60. Porque não aprendeu a receita.

61. Visitante.

62. Conta a piada pra ela no sábado.

63. Ela te devolve o troco.

64. Porque elas não conseguem imaginar

como colocar duas xícaras de água dentro

daqueles pacotinhos.

65. Porque um é para água normal e o outro

para água oxigenada.

66. Joga ele de um prédio.

67. Porque ela queria navegar na internet.

68. Para não sair da área de serviço.

69. Porque o xampu dela é para cabelos

secos.

70. Superdotada.

71. Porque não conseguem entendê-las.

72. Um visitante.

73. Porque tem que deixar a cabeça oca

primeiro.

74. Quando a tela está cheia de corretivos.

75. Porque elas não conseguem decorar o

caminho.

76. Afoga ele.

77. Ela tem mais QI no estômago do que no

cérebro.

78. Para testar a força do pensamento.

79. Porque ela não sabe qual 1 vem primeiro.

80. Pra não cair a ligação.

81. Os dois estão extintos.

82. Para não ter que pensar com que mão irá

usá-la.

83. Tira o pino e joga de volta.

84. Para passar um e-mail.

85. Sozinho.

86. Porque o som não se propaga no vácuo.

87. Nunca se soube de tal caso. A ciência

ainda investiga o assunto.

88. Porque ela queria matar a sede.

89. Porque o shampoo era anti-queda.

90. Troco.

91. Porque na embalagem diz: "para 6 a 8

quilos".

92. Porque no rótulo está escrito: "Consumir

em uma semana".

93. Porque no anúncio estava escrito:

"Procura-se empregada que durma no

serviço".

94. A morena. Porque a loira tem que parar

para pedir informação.

95. Vai duas vezes ao show do 50 Cent.

96. Superdotada.

97. Esperar a 19ª, pois a boate é para acima

de 18.

98. Porque pediram para ela testar o

produto.

99. Para fazer sopa de letrinhas.

100. Porque ela tentou entrar na internet.

101. O fax veio com um selo.

102. Porque ela não sabe qual é o lado certo.
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103. Cabelo preto.

104. Porque estava escrito no biscoito: "Abra

aqui!".

105. A jaula.

106. Trabalha como intérprete.

107. Você só precisa passar informações

para o computador uma vez.

108. Para tentarem se ver como elas �cam

quando estão dormindo.

109. Porque na etiqueta dizia para lavar as

cores separadamente.

110. Porque não conhece a rota.
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