Charadas de Música com Respostas
Charadas de música para você testar os seus conhecimentos musicais. As charadas perguntam sobre
músicas, bandas e cantores.

1. Qual a semelhança entre a banda de rock, o celular, o carro, e a escola de
samba?
Resposta: Bateria.

2. Qual o cantor que manda o Thanos cair?
Resposta: CaiThanos Veloso.

3. Qual o pote que toca música?
Resposta: O s-POTE-fy.

4. Qual o instrumento musical que está sempre ligado?
Resposta: AcordeON.

5. O que o martelo falou para o prego?
Resposta: Ai, se eu te prego. Ai, ai se eu te prego.

6. Qual o instrumento musical mais odiado pelos anões?
Resposta: Contrabaixo.

7. Qual a música preferida do Sérgio Reis?
Resposta: Toda vez que eu via Java pela estrada de Ouro Fino.

8. Qual é o tipo de música favorito dos mortos?
Resposta: R.I.P-Hop.

9. O que é colorido e faz um barulho muito irritante?
Resposta: Restart.

10. O que são cinco pontinhos pretos no palco, dançando e cantando?
Resposta: Os Black Street Boys.

11. Qual é a dança preferida do boi?
Resposta: Boilero.

12. Qual são as notas musicais de um pegador?
Resposta: Só si fo la no so fa.

13. Quem canta a música "Eu vou, eu vou, pra casa agora eu vou..."?
Resposta: Os seis anões, porque um anão é mudo.

14. Qual é a banda dos perdedores?
Resposta: Loser Manos.

15. Qual é a dança dos temperos?
Resposta: Salsa.

16. Qual a diferença entre o Sonho de Valsa e o Rebolation?
Resposta: O Sonho de Valsa é bombom e o Rebolation é bom bom bom!

17. O que são 5 pontinhos azuis em cima do palco?
Resposta: Uma banda de blues.

18. Justin Bieber decidiu saltar de paraquedas. Qual o nome da música?
Resposta: Garota Radical.

19. O que é que só tem alegria quando bate em alguém?
Resposta: Um pandeiro.

20. Qual instrumento musical faz você acordar?
Resposta: É o acordeon.

21. O que o pagodeiro foi fazer na igreja?
Resposta: Foi cantar pa God.

22. Qual a banda que estimula os jovens a seguirem carreira militar?
Resposta: Ser PM aos 22.

23. O que tem no carro e na música?
Resposta: Ré.

24. Qual o estilo musical preferido das plantas?
Resposta: Samba de Raiz.

25. Quais são as notas musicais mais confortáveis?
Resposta: So-Fá.

26. Por que os fofoqueiros gostam de axé?
Resposta: Porque eles adoram um Babado Novo.

27. O que é um pontinho verde no calendário?
Resposta: Green Day.

28. Qual o móvel da casa que participa da escala musical?
Resposta: Solfá.

29. As bezerras mamaram tanto na vaca que ela morreu. Qual é o nome da
banda?
Resposta: Mamonas Assassinas.

30. Como acordar um músico?
Resposta: Com um acorde.

31. O que o Exaltasamba foi fazer na biblioteca?
Resposta: Lê lê lê lê lê lê lê.

32. Que música Raul Seixas cantava quando pediam para ele programar em
Java?
Resposta: Eu prefiro C...

33. Qual é a música preferida dos banqueiros?
Resposta: Din din din.

34. Qual é o tipo de música preferida do Papai Noel?
Resposta: É o Rock rou rou rou.

35. O que é que só tem alegria quando apanha?
Resposta: Um pandeiro.

36. O que é, o que é? Só tem alegria quando apanha.
Resposta: Pandeiro.

37. Qual o santo da Ivete?
Resposta: São Galo.

38. Qual é a música que vem da Bahia e é composta por minerais?
Resposta: Arrocha.

39. Qual dupla sertaneja feminina, que uma irmã trabalha preparando o
terreno, enquanto a outra só quer saber de pescar?
Resposta: May-Ára e Mara-isca.

40. Qual a fruta quer ser um instrumento musical?
Resposta: Gra-viola.

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

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

43. Qual a banda preferida do fotógrafo?
Resposta: Revelação.

44. Por que a música foi na papelaria?
Resposta: Porque ela queria um clipe.

45. Qual cantor brasileiro tem o pai acima do peso?
Resposta: Zeca PaiGordinho.

46. Qual a música do turista perdido?
Resposta: Que país é esse?

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

48. Qual é a comida preferida da banda Capital Inicial?
Resposta: Esconde-Dinho.

49. Qual a banda preferida dos mortos?
Resposta: Sepultura.
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