Charadas de Políticos com Respostas
Charadas/piadinhas de políticos com resposta para você que gosta de política. Algumas charadas são
legais, outras nem tanto.

1. Qual o filme preferido dos políticos brasileiros?
Resposta: Eu, Robô.

2. Como se chama mil políticos presos?
Resposta: Um bom começo.

3. Estavam num elevador o Lula e o Vicentinho, e Vicentinho solta um peido.
Qual o nome do filme?
Resposta: O que é isso companheiro?

4. Qual é o evento musical mais esperado pelos petistas?
Resposta: LULApalooza.

5. Por que fábrica de calçados não funciona em Brasília?
Resposta: Por falta de couro parlamentar.

6. Qual a diferença entre um cachorro atropelado e um político atropelado?
Resposta: Antes do cachorro há marcas de freada.

7. Qual é o nome do jogo que Getúlio Vargas gostava, mas passou a odiar?
Resposta: Call of Dutra.

8. O que o Lula faz com os animais?
Resposta: Ele rouba o polvo.

9. Qual o peixe preferido dos políticos?
Resposta: Robá-lo.

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

11. Quantas pessoas são necessárias para destruir o Brasil?
Resposta: Di uma.

12. Qual o presidente russo que é uma sobremesa?
Resposta: Vladimir Pudim.

13. Dez deputados em assembléia decidindo se haveria ou não aumento no
salário deles. Qual é o nome do Filme?
Resposta: Os Dez Manda Aumentos.

14. Qual é a semelhança entre os políticos e as ações?
Resposta: A maioria é ordinária.

15. Por que Juan Domingo Perón não teve filhos?
Resposta: Porque sua mulher Evita.

16. Cinco políticos estavam em uma lancha que acabou virando no meio do
mar. Você sabe como salvá-los?
Resposta: Não? Perfeito!

17. Se você joga o Serra e a Dilma de cima de um penhasco, quem chegará
primeiro ao chão?
Resposta: Quem se importa?

18. Por que a Dilma não sobe em árvore?
Resposta: Porque o José Serra.
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