Charadas de Português com Respostas
Charadas (piadinhas) de português curtas e longas, engraçadas e idiotas para você se divertir. Todas
as charadas têm respostas.

1. Por que o português coloca uma pedra quando ouve um rádio?
Resposta: Para ouvir música pesada.

2. Por que o português deu água quente para a galinha?
Resposta: Para que botasse ovos cozidos.

3. Você sabe como que o português apanha frutas?
Resposta: Ele sobe no pé, vê se a fruta esta madura, desce e taca pedra.

4. Como os portugueses descobriram o pau-brasil?
Resposta: Levantando a tanguinha dos índios.

5. Como um português desinfeta a água?
Resposta: Ele joga a água do décimo andar para matar as bactérias.

6. Por que o português subiu no coqueiro no dia de chuva?
Resposta: Para ver como a água entra no coco.

7. Por que o português procura goiabada em pó?
Resposta: Para comer com queijo ralado.

8. Por que é que o papel higiênico em Portugal tem um metro a mais?
Resposta: Por causa das instruções.

9. Por que o pé esquerdo do português é sujo?
Resposta: Porque quando ele era pequeno, a mãe dele falava para ele limpar o pé direito.

10. Como o português faz para caçar um coelho?
Resposta: Se esconde atrás da árvore e imita o som de uma cenoura.

11. Por que os portugueses plantam alhos na beira da estrada?
Resposta: Porque ficaram sabendo que o alho faz bem para a circulação.

12. Como os portugueses tiram leite de vaca?
Resposta: Um português segura as tetas, e mais quatro movem a vaca para cima e para baixo.

13. Por que restaurante português não dá lucro?

26. Por que em Portugal não existe mais gelo?
Resposta: Porque atrás está escrito: Mantenha Distância!

25. Por que o português não pega ônibus?
Resposta: Porque o limpador de para-brisa fica dizendo não.

24. Por que o português não entra no ônibus quando esta chovendo?
Resposta: Não deixaram os bombeiros entrarem pois não eram sócios.

23. Um clube pegou fogo em Portugal. Morreram todos carbonizados. Por quê?
Resposta: Para fazer os cálculos de cabeça.

22. Por que o português bota um lápis na orelha?
Resposta: Para comer arroz doce.

21. Por que o português jogou o arroz inteiro do pacote dentro do pote de
açúcar?
Resposta: O pirata português é aquele que tem tapa olho nos dois olhos.

20. Como se diferencia um pirata português de outros piratas?
Resposta: 100 portugueses, 1 para segurar o prego na parede e 99 para empurrar a parede.

19. Quantos portugueses são necessários para colocar um prego na parede?
Resposta: Porque sempre aparece alguém que não bebe nada na casa dele.

18. Por que o Manuel guarda uma garrafa vazia na geladeira?
Resposta: Na escola, o português burro escreve no caderno tudo o que o professor escreve no quadro, e
apaga tudo o que o professor apaga. Já o português inteligente nem escreve, pois sabe que o professor
apagará.

17. Qual a diferença entre o português burro e o português inteligente?
Resposta: Dois. Um bate na porta, o outro abre.

16. Quantos portugueses são necessários para afundar um submarino?
Resposta: Porque não tinha lugar pro passageiro. O cobrador ia junto com o motorista.

15. Por que moto-táxi não deu certo em Portugal?
Resposta: Você aperta o botão e o sofá vai pra frente.

14. Como funciona o zoom nas TVs de Portugal?
Resposta: Porque fecha para o almoço.

Resposta: Porque a velhinha que tinha a receita morreu.

27. Como é feita a execução por gás letal em Portugal?
Resposta: Eles jogam um botijão de gás na cabeça do condenado.

28. O que vem escrito na sola dos sapatos em Portugal?
Resposta: Este lado pra baixo!

29. Por que Manuel levou dez anos pra acabar de compor a canção de ninar?
Resposta: Porque ele sempre dormia no meio.

30. Como os portugueses fazem os abortos?
Resposta: Jogam pedra na cegonha.

31. Por que o português põe um balde de gelo na televisão?
Resposta: Para congelar a imagem.

32. Você sabe por que os portugueses estão arrancando as árvores?
Resposta: Porque estão procurando a raiz quadrada.

33. Como português faz leite em pó?
Resposta: Congela o leite e rala.

34. Por que os portugueses usam somente uma partição da sua agenda de
telefones?
Maria, etc.
Resposta: Porque eles usam só a letra "T" da agenda: Telefone da Maria, Telefone do Manoel, Telefone da

35. Como é que um português mata uma minhoca?
Resposta: Enterra ela.

36. O que o português foi fazer no açougue com uma gaiola?
Resposta: Comprar frango à passarinho.

37. O que fazem 17 portugueses na frente do cinema?
Resposta: Esperam mais um português, pois o filme é proibido para menores de 18.

38. Por que o português foi ao consultório médico com um CD nas costas?
Resposta: Porque ele estava com hérnia de disco.

39. Qual a diferença do vinho português para os outros vinhos europeus?
Resposta: Embaixo da garrafa do vinho português vem escrito: "A rolha é do outro lado.".

40. Por que os portugueses não usam queijo ralado no macarrão parafuso?
Resposta: Porque farinha de rosca combina mais.

41. Por que o português não toma banho na primavera e no outono?
Resposta: Porque no chuveiro dele só tem a chave Inverno/Verão.

42. Por que o português senta na última cadeira do cinema, quando vai assistir
a uma comédia?
Resposta: Porque quem ri por último, ri melhor.

43. Por que sociedades entre portugueses sempre dá certo?
Resposta: Porque um rouba do outro e deposita na conta conjunta.

44. Por que o português coloca o despertador debaixo do travesseiro quando vai
dormir?
Resposta: Para acordar em cima da hora.

45. Quantos portugueses são necessários para colocar uma lâmpada?
Resposta: 4 portugueses, um para segurar a lâmpada e 3 para girar a escada.

46. Por que o português toma banho com o chuveiro desligado?
Resposta: Porque comprou xampu para cabelos secos.

47. O que esta fazendo o português quando deixa a televisão ligada por um dia?
Resposta: Ele quer ver Tela Quente.

48. Por que o carro elétrico não deu certo em Portugal?
Resposta: Porque nos primeiros cem metros a tomada soltou.

49. Por que um português prendeu dois casais dançando em uma festa?
Resposta: Formação de quadrilha.

50. Por que o português usa um guarda-chuva com pára-raio numa
tempestade?
Resposta: Para evitar sequestro-relâmpago.

jogue mais charadas em geniol.com.br/charadas

