Charadas Idiotas com Respostas
Charadas (piadinhas) idiotas e engraçadas, com respostas, para você ler, compartilhar e se divertir.

1. Em aquário tinha 10 peixes, mas 5 morreram afogados. Quantos peixes
sobraram?
Resposta: 10, pois peixe não morre afogado.

2. Por que um caminhoneiro nunca consegue pegar uma garota no deserto?
Resposta: Porque é muita areia pro seu caminhão.

3. O que o dente pai falou pra dente mãe sobre o dente filho?
Resposta: É a cárie do pai.

4. O pai de Pedro tinha 5 filhos: Pata, Peta, Pita e Pota. Qual o nome do outro
filho?
Resposta: Pedro.

5. Um ator sentou em uma bala de menta. Qual é o nome do filme?
Resposta: Atormentado.

6. Ge estava andando de bicicleta, mas ele não viu a ladeira que estava à sua
frente. O que falaram para ele?
Resposta: Ge-Ladeira.

7. Por que o magrelo tem que tomar banho com os braços abertos?
Resposta: Para não ser engolido pelo ralo.

8. Qual a cerveja preferida dos cabritos?
Resposta: Bode-wiser.

9. Um bêbado estava na rua quando chegou um carro e buzinou. O que o
bêbado respondeu?
Resposta: Eu também bibi.

10. É nome de mulher e nome de homem. Ia mas acabou não indo. Quem é?
Resposta: Isaias (Isa-ias).

11. Qual é o dinossauro que pode ser abastecido com etanol e gasolina?
Resposta: Tiranossauro-Flex.

12. Por que antigamente a Internet não subia de elevador?

Resposta: Porque era Internet de-escada.

13. Como se faz omelete de chocolate?
Resposta: Com ovos de páscoa.

14. O que o Antônio e o anônimo são um do outro?
Resposta: São Antônimos.

15. O que o verão disse pro outro?
Resposta: Eu verei e eles verão.

16. Qual é o nome do doce do Gusttavo Lima?
Resposta: Bala-da-boa.

17. Qual é o goleiro que chega assustando?
Resposta: É o BUU-ffon.

18. O pato botou um ovo, para que lado o ovo rola?
Resposta: Nenhum, porque pato não bota ovo, só a pata bota.

19. Cai um sino na churrasqueira. Qual é o nome do filme?
Resposta: Assassino.

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

21. O que um fio elétrico disse para outro?
Resposta: Somos intocáveis.

22. Qual o X-men que quer crescer?
Resposta: Mi-istica.

23. Por que um barco foi multado no Rio Solimões?
Resposta: Pois ele estava transportando laranjas.

24. Eu tenho um cachorro que se chama Choco. O que Choco faz?
Resposta: CHOCO-late.

25. Qual a diferença entre um ventilador quebrado e uma cadeira?
Resposta: O ventilador quebrado noventa e a cadeira sessenta.

26. Qual a cantora gosta muito de tomar chá?
Resposta: Chá-quira.

27. Por que os sapos só andam pulando?
Resposta: Porque nasceram sem embreagem.

28. O que um três está fazendo na cozinha?
Resposta: Substituindo a farinha de three-go.

29. O que uma televisão com olhos faz?
Resposta: Ela TV.

30. Inri Cristo vai para os Estados Unidos. Qual o nome do filme?
Resposta: American Paaaaaai.

31. Eu tenho uma enxada, uma pá e uma foice. Quantas ferramentas eu tenho?
Resposta: Duas, porque uma foice.

32. O que há no meio do coração?
Resposta: A letra A.

33. Por que os pássaros voam de um país pro outro?
Resposta: Porque cansa muito ir a pé.

34. O que o instrutor da escola de kamikazes disse para os alunos?
Resposta: Prestem atenção, pois só vou fazer só uma vez!

35. Qual é a coisa mais dura quando se está aprendendo a andar de bicicleta?
Resposta: O chão.

36. Qual o celular preferido do cachorro?
Resposta: Au-Phone.

37. Por que o filho do sol é triste?
Resposta: Porque ele é solzinho.

38. Por que o boi baba?
Resposta: Porque ele não sabe cuspir.

39. Qual é o alimento que não engorda?
Resposta: Todos não engordam, quem come é que engorda.

40. Qual é o jogador que joga calçado, mesmo quando está descalço?
Resposta: O jogador de tênis.

41. Há uma banheira cheia de água, você tem uma colher, um copo e um balde.
Qual o jeito mais rápido de tirar a água da banheira?
Resposta: Tirando a tampa do ralo.

42. Qual é o detetive que tem um irmão gêmeo idêntico?
Resposta: O Xerox Holmes.

43. Por que é que o boi sobe o morro?
Resposta: Porque não pode passar por baixo.

44. Se meia careca tem 50.000 fios de cabelo, uma careca inteira tem quantos?
Resposta: Nenhum.

45. Qual é a fruta que ameniza o calor de Ana?
Resposta: Abana-Ana.

46. A moça colocou um par de brinco e saiu na rua. Ela encontrou uma pessoa e
contou uma história inacreditável pra ela. O que ela respondeu?
Resposta: Tá de Brinks.

47. O que o milho disse para a pipoca?
Resposta: HuMILHO mesmo.

48. Qual é o jogador de futebol que vive roendo um cantor?
Resposta: Cristiano Roi-Naldo.

49. Quando você termina de tomar banho e pega a toalha, qual é a primeira
coisa que você seca?
Resposta: A água.

50. Uma criança recém-nascida coloca o ouvido nos seios da mãe. Qual é o
nome do filme?
Resposta: Ouço os peitos.

51. Qual é a parte do corpo que não tem ar?
Resposta: O só-vacuo.

52. O que tem olho de gato, rabo de gato, orelhas de gato, mas não é gato?
Resposta: A gata.

53. Por que é mais fácil nadar com o Mario pequeno?
Resposta: Porque ele é marinho.

54. Como se faz para um Bis virar pão?
Resposta: Joga ele na água e ele vai virar bis-na-aguinha.

55. Como dois cachorros e doze crianças ficaram sem se molhar estando sem
guarda-chuva?
Resposta: Não estava chovendo.

56. Qual é a metade de Oito?
Resposta: Oi.

57. Por que o vidente quis ir pra Alemanha?
Resposta: Porque ele aprendeu a-lê-mão.

58. Quantos neoliberais é preciso para trocar uma lâmpada?
Resposta: Nenhum. Se a lâmpada precisa ser trocada o mercado fará isto por si próprio.

59. Por que não podemos levar cães pros Estados Unidos?
Resposta: Porque lá fura-cão.

60. Qual o instrumento que dá gritos?
Resposta: A gritarra.

61. O que são biscoitos caindo do céu?
Resposta: Meteoreos.

62. O que um piloto de Fórmula 1 foi fazer no campo de futebol?
Resposta: Dar um carrinho nos jogadores.

63. Um frango já está pronto para comer com duas semanas de vida?
Resposta: Claro, senão ele morreria de fome.

64. 5 sapos estavam na ponte e 3 pensaram em pular na água. Quantos sapos
restaram na ponte?
Resposta: 5, porque eles só pensaram em pular, mas não pularam.

65. Qual é o feminino de papagaio?
Resposta: Mamagaia.

66. Qual a metade de nove?

Resposta: No.

67. Como se chama a rede social dos amigos imaginários?
Resposta: Fakebook.

68. O que a ponte pequena disse para outra que cresceu?
Resposta: E agora, eu te vi-adulto.

69. Por que o elefante não pega fogo?
Resposta: Porque ele já é cinza.

70. O que é que quando novo é duro, quando esfregam diminui?
Resposta: Sabonete.

71. Qual é o fruto preferido da cabra?
Resposta: Bééééé-rinjela.

72. O que aconteceria se chovesse macarrão?
Resposta: Seria massa pra caramba.

73. Qual é o super-herói mais religioso de todos?
Resposta: Clark Krente.

74. Quem já ouviu a piada do porco?
Resposta: Ninguém, porque porco não pia.

75. Qual apresentador de TV tem o melhor porte físico para se olhar?
Resposta: Celso Porte e Olhe.

76. Qual produto de higienização não usa o Wi-Fi?
Resposta: Corto-net.

77. Por que a terra é virgem?
Resposta: Porque a minhoca é mole e o vento é fresco.

78. O que tem duas rodas e dá leite?
Resposta: Uma vaca ciclista.

79. O que é que se encontra no meio do purgatório?
Resposta: A letra A.

80. Qual a atriz que faz cópias de imagens?
Resposta: Gisele Print.

81. Como será o Caetano daqui há 20 anos?
Resposta: Velhoso.

82. Por que o boi muge quando vê uma vaca passar?
Resposta: Porque ele não sabe assobiar.

83. Com o que se parece a metade de uma maçã?
Resposta: Com a outra metade.

84. Qual é a piada do mecânico?
Resposta: Aquela cheia de graxa.

85. O que é um pontinho vermelho no meio da grama?
Resposta: Uma formiga menstruada.

86. Por que mulheres não podem ser eletricistas?
Resposta: Porque elas demoram 9 meses para dar a luz.

87. O que você faz quando se machuca?
Resposta: Compra um Citroën Quisara.

88. Qual a fruta que mais pede ajuda?
Resposta: Dá um-mamão aí.

89. Qual é o dinossauro mais cheiroso do mundo?
Resposta: O Tiranossauro Rex-ona.

90. Qual a diferença da sua sogra para um elefante?
Resposta: Trinta quilos.

91. Por que não torço para o Botafogo?
Resposta: Tenho medo de me queimar.

92. Por que a cigarra entrou na padaria?
Resposta: Pra pegar um cigarro.

93. Como são chamados dois elefantes montando em uma bicicleta?
Resposta: Otimistas.

94. Na escola, como fazer para as dores corporais sumirem de uma vez?
Resposta: É só usar o apaga-dor.

95. Você tem 5 chocolates, mas um amigo lhe toma 1. Com quantos você fica?
Resposta: Com 5 chocolates e um cadáver.

96. Por que o Papai Noel não pode ter filhos?
Resposta: Porque o saco dele é de brinquedo.

97. Qual a cor do cavalo Branco de Napoleão?
Resposta: Preto, Branco é apenas o nome do cavalo.

98. O que é um pontinho no mato com outros pontinhos vermelhos dentro?
Resposta: É uma formiga com catapora.

99. Qual é o ar mais perigoso?
Resposta: Ar-madilha.

100. Por que o português não entra no ônibus quando esta chovendo?
Resposta: Porque o limpador de para-brisa fica dizendo não.

101. Um pato vai subindo uma ladeira e põe um ovo. O ovo desce ou sobre?
Resposta: O pato não põe ovo, quem põe ovo é a pata!

102. Um homem levou um pedaço de queijo pro hospício e um dos pacientes
subiu em cima do queijo. Qual o nome da série?
Resposta: Um Maluco no Pedaço.

103. Qual cobra mais incomoda?
Resposta: Cobra-dor.

104. Um bode estava morto de sede e de fome. Tinha duas tigelas, uma com
água e uma comida. Qual tigela ele foi primeiro?
Resposta: Nenhuma das duas, ele estava morto.

105. João tinha nove carrinhos, emprestou quatro para o Arthur. Com quantos
carrinhos João ficou?
Resposta: Continuou com nove, pois ele emprestou, ele não deu.

106. Qual é a fruta que nunca reprova?
Resposta: Uva passa.

107. Um homem baixinho tinha o lábio muito grande, e quando ele caminhava
seu lábio balançava. Qual o nome do filme?
Resposta: Anão que balança o beiço.

108. Em um jogo de futebol, é possível prever o placar antes dele começar?
Resposta: Sim, pois já sabemos que o jogo vai começar com 0 a 0.

109. Em um arquipélago tem 3 ilhas, cada ilha tem 3 palmares, se três palmeiras
dão três cocos, qual o número total de cocos?
Resposta: Zero, pois palmeiras não dão cocos.

110. O que um bolo bravo falou para o outro?
Resposta: Eu tô bolado com você.

111. O que é um pontinho branco no céu?
Resposta: Um urubu que quase foi atropelado por um avião.

112. Qual é a diferença entre a toalha e o papel higiênico?
Resposta: Não sabe? Ah, então foi você, né?

113. Qual o contrário de Rinoceronte?
Resposta: Choranoserhoje.

114. Um réu foi condenado a prisão, chegando na cela encontrou um pote de
flores. Qual o nome do filme?
Resposta: Réu e pote.

115. Em uma corrida quem ganha: a Uva ou a Sky?
Resposta: A Sky está sempre na frente, mas a Uva passa.

116. O que acabou em 1896?
Resposta: 1895

117. Quantos lados tem a bola de futebol?
Resposta: Dois, o lado de dentro e o de fora.

118. Qual é a religião dos bodes?
Resposta: Bodismo.

119. O que acontece se colocarmos sal em um boi bem pequeno?
Resposta: Vira um sal-gadinho.

120. Qual o youtuber que os computadores mais gostam?
Resposta: É o Windows Nunes.

121. Por que o elefante é cinza, grande e enrugado?
Resposta: Porque se ele fosse branco, pequeno e liso seria uma aspirina.

122. Por que o celular desempregado decidiu se mudar pra outra cidade?
Resposta: Porque ele estava em uma área sem serviço.

123. O que é, o que é? Tem rabo de porco, tem corpo de porco, tem orelha de
porco, tem perna de porco, mas não é porco.
Resposta: A porca.

124. O que tem no meio do ovo?
Resposta: A letra V.

125. Um homem caiu de uma rocha. Qual é o nome dele?
Resposta: Caio Rolando da Rocha.

126. Qual é o jogador que corre dando risadas?
Resposta: Kaká.

127. Por que não podemos jogar sabonete Asepxia no rio?
Resposta: Porque os peixes vão perder as espinhas.

128. O que é bullying?
Resposta: É aquela coisa que a gente usa para fazer caffélling.

129. O que é que tem quatro patas mas não anda?
Resposta: Um cachorro tetraplégico.

130. Por que a mocinha não pode participar da Black Friday?
Resposta: Porque só tem pro-moção.

131. Qual é a diferença entre o Natal e o Ano Novo?
Resposta: 7 dias.

132. Eu tinha 3 cães e 2 morreram. Quantos ficaram?
Resposta: 3 cães. Dois mortos e um vivo.

133. Imagino que tenho 50 reais, Zezinho 20 e Emily 40. Quantos temos no
total?

Resposta: Nada, pois é só imaginação.

134. Qual é a evolução grudenta do James Bond?
Resposta: Super Bonder.

135. Tinha quatro enxadas e uma foice. Quantas ferramentas tem?
Resposta: Três, pois uma foice.

136. Por que o Tiranossauro Rex tem um sovaco cheiroso?
Resposta: Porque ele usa rex-sona.

137. Um quarto tem quatro cantos, cada canto tem um gato, cada gato vê três
gatos. Quantos gatos têm na sala?
Resposta: Nenhum, porque os gatos estão no quarto e não na sala.

138. Se o Tiririca fosse um terrorista, qual seria sua organização?
Resposta: Abestado-islâmico.

139. O que é que o Brasil produz, e nenhum outro país sabe fazer?
Resposta: Brasileiros.

140. O que o Batman disse para o Robin quando eles chegaram em Gotham City?
Resposta: Robin, chegamos em Gotham City.

141. Qual o animal que avisa quando você vai cagar?
Resposta: A galinha: coco coco coco...

142. O que são as diabetes?
Resposta: São as bailarinas do Diabo!

143. Como o pneu mata uma pessoa?
Resposta: De pneumonia.

144. Qual é a garrafa que come ração?
Resposta: A garrafa PET.

145. Quais são os membros da família que gostam de falar e cantar?
Resposta: Avós.

146. Qual é a piada do fotógrafo?
Resposta: Ninguém sabe, pois ela ainda não foi revelada.

147. O que é, o que é? Tem ouvido mas não escuta, tem boca mas não fala, tem
perna mas não anda.
Resposta: Um surdo, um mudo e um paraplégico.

148. Quantos graus tem uma onça morta?
Resposta: 360 graus, porque ela é uma ex-fera.

149. O que é um pontinho azul no aquário?
Resposta: Um Smurf mergulhador.

150. O que significa S.U.S.?
Resposta: Seu Último Suspiro.

151. Existem 3 mulheres sentadas em um banco comendo picolés. Uma está
lambendo, outra está chupando e a terceira está mordendo, qual delas é a
casada?
Resposta: A que estava com anel no dedo.

152. Qual o estado do Brasil queria ser um veículo?
Resposta: Sergipe.

153. Qual é o país em que todos dançam a dança da bundinha?
Resposta: Mexicu.

154. Quantos animais Moisés levou na arca?
Resposta: Nenhum, porque foi Noé que fez a arca.

155. Eu estava escovando os dentes e a tampinha caiu no ralo. Adivinha o que
saiu do chuveiro quando fui tomar banho?
Resposta: Água.

156. O ursinho levou um tombo e caiu. Qual é o nome do desenho?
Resposta: O Ursinho Puuuuuuf.

157. Qual raça de cachorro pode pular mais alto que um prédio?
Resposta: Qualquer uma, pois prédios não pulam.

158. O que é, o que é? Tem nariz de cachorro, rabo de cachorro, orelha de
cachorro, mas não é cachorro.
Resposta: Cachorra.

159. Qual é a mãe mais brava do mundo?

Resposta: A eletricidade. Mexe nos "fios" dela para você ver.

160. 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.

161. Como o Batman dorme?
Resposta: De Bruce.

162. Pelé pensou que uma roupa na vitrine fosse um smoking, mas sua mulher
discordou. Qual o nome do filme?
Resposta: Pelé é terno.

163. O que acontece quando uma foca tem um objetivo em mente?
Resposta: Ela foca.

164. Qual é a rede social dos vegetarianos?
Resposta: Alfacebook.

165. Como se faz para transformar um giz numa cobra?
Resposta: É só colocar num copo de água. Aí o giz-bóia.

166. Por que os biscoitos de água e sal não são feitos só de água e sal?
Resposta: Porque senão o mar seria um biscoitão.

167. Como se faz para comer um boi todo?
Resposta: É só comer um pedacinho de cada vez.

168. Por que temos vacas e bois próximos ao nosso estômago?
Resposta: Porque temos o intestino deu-gado.

169. O que é que tem cara de macaco, rabo de macaco e não é macaco?
Resposta: A macaca.

170. Qual é a atriz que adora carboidratos?
Resposta: Juliana Pães.

171. Qual é a pessoa que descobre as dores dos doentes?
Resposta: O caça-dor.

172. Qual é o chá que abre portas?
Resposta: Chá-ves.

173. O menino tinha um gato chamado Tido. Mas Tido sumiu e o menino foi
procurá-lo no cesto. Qual é o nome do filme?
Resposta: Cesto Sem Tido.

174. Em quantas partes se divide o crânio?
Resposta: Depende da pancada.

175. Se você jogar uma pedra vermelha em um lago azul, como ela fica?
Resposta: Molhada.

176. Qual é a religião dos cachorros?
Resposta: Cão-domblé.

177. O que uma loira faz quando encontra 1 dólar?
Resposta: Vai duas vezes ao show do 50 Cent.

178. Se um trem elétrico for de Catanduva até São Paulo, a fumaça vai para
frente ou para trás?
Resposta: Trem elétrico não solta fumaça.

179. Em um belo dia, formigas decidiram dançar dentro de uma caneta. Qual é o
nome do filme?
Resposta: In the pen dance day.

180. Quem é o rei da farmácia?
Resposta: Rei-médio.

181. Qual é o menor ninho do mundo?
Resposta: É a cueca, porque só cabe um pinto.

182. No trânsito, como fazer para as dores corporais passarem mais depressa?
Resposta: É só pisar no acelera-dor.

183. Por que o bombeiro não gosta de andar?
Resposta: Porque ele so-corre.

184. O que acontece quando uma pedra amarela cai em um rio vermelho?
Resposta: Ela afunda.

185. Com qual carro podemos fazer limonada?
Resposta: Com a Limãosine.

186. Você conhece a piada do viajante?
Resposta: Quando ele voltar eu te conto.

187. O que a vaca foi fazer na papelaria?
Resposta: Comprar uma muuuuuuu-chila.

188. O que é, o que é? Come deitado e caga sentado.
Resposta: Um preguiçoso.

189. Quais são os animais que gostam de bala?
Resposta: Ju-Mentos.

190. O que é que a morena tem que a loira não tem?
Resposta: Cabelo preto.

191. Por que uma mulher velha não precisa de relógio?
Resposta: Porque ela é uma sem hora.

192. Por que a caminhonete da igreja bateu?
Resposta: Porque ela estava sem "frei".

193. O que aconteceu com a baleia que estava no meio do tiroteio?
Resposta: Ela foi baleiada.

194. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Quantas letras R têm isso?
Resposta: A palavra "isso" não tem a letra R.

195. Por que a Dora aventureira aprendeu capoeira?
Resposta: Pra dar voa-Dora.

196. O que é que deixa todo mundo ver através da parede?
Resposta: A janela.

197. Qual é a diferença entre a tartaruga, o navio e a família?
Resposta: A tartaruga tem casco em cima, o navio tem o casco em baixo. E a família? Vai bem obrigado!

198. Tem olhos de gato e não é gato. O que é?
Resposta: Gata.

199. Como se faz pra transformar um suco em cobra?
Resposta: Basta fazer cócegas nele, e o suco-ri.
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