Charadas Inesperadas com Respostas
Charadas inesperadas são aquelas no qual as resposas não são previsíveis. De toda forma, todas as
charadas contém respostas disponíveis.

1. Qual é a festa que dizem que é sua mas nunca te convidam?
Resposta: Fim de ano na Globo.

2. Como fazer uma visita inesperada ir embora?
Resposta: Basta desligar o Wi-Fi.

3. Encontraram um político honesto. Qual o nome do filme?
Resposta: Ah Vá, Tá!

4. Qual a função do esqueleto?
Resposta: Invadir o Castelo de Grayskull.

5. O que o "c" disse para o "ç"?
Resposta: Cagando aí, né?

6. O que é, o que é? É bonitinho, risca o vidro e chora.
Resposta: Um bebê dentro do microondas.

7. O que tem no final do túnel?
Resposta: A letra L.

8. Pedrinho disse para sua mãe que estava sendo chamado de mentiroso na
escola. O que sua mãe respondeu?
Resposta: Mas você ainda está de férias.

9. O que é que passa a vida na janela e mesmo dentro de casa, está fora dela?
Resposta: O botão.

10. Qual é a maior palavra do dicionário?
Resposta: Arroz. Pois vai de A à Z.

11. Qual é o ar mais pesado?
Resposta: Ar-mário.

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

13. O que é que está acima do céu?
Resposta: Acento agudo.

14. O que é, o que é? Tem 4 patas e 1 braço.
Resposta: Um pitbull feliz.

15. O que são mil epilépticos numa boate?
Resposta: Festa da espuma.

16. Qual o lugar mais quente de uma sala?
Resposta: O canto, porque ele tem 90 graus.

17. Um cachorro passou em um cinema e viu pedras, areia e tijolos. Qual é o
nome do filme?
Resposta: Nenhum, o cinema estava em obras.

18. O certo é robar ou roubar?
Resposta: O certo mesmo é trabalhar.

19. Zé tinha 20 vacas, mas fugiram dezessete. Quantas restaram?
Resposta: 13, pois fugiram de-Zé-sete.

20. Na Turma da Mônica, quem fala errado a Mônica ou o Cebolinha?
Resposta: A Mônica, porque o Cebolinha fala elado.

21. Qual o lugar onde o pescador pode até escolher o peixe?
Resposta: Na peixaria.

22. O Rio Amazonas está em qual estado?
Resposta: Líquido.

23. O que vem no fim do infinito?
Resposta: A letra O.

24. Qual é a palavra de 4 sílabas e 26 letras?
Resposta: O alfabeto.

25. Cru não existe e cozido não se come?
Resposta: Sabão.

26. Qual o nome dos animais que comem de tudo?
Resposta: Ricos.

27. O que é, o que é? Esta sempre no meio da rua e de pernas para o ar.
Resposta: A letra U.

28. O que e um pontinho marrom no tapete?
Resposta: Uma amendoim procurando lentes de contato.

29. Qual a coisa mais veloz do mundo?
Resposta: O pensamento.

30. O que pode matar tudo no mundo?
Resposta: O tempo.

31. Em uma igreja haviam 5 velas. Entraram 3 ladrões e cada um levou uma.
Quantas velas ficaram?
Resposta: 8 velas, porque eles levaram, e não roubaram.

32. Se uma criança ganha 5 reais do pai, e depois mais 5 reais da mãe, ela fica
com...?
Resposta: ...tente.

33. Na frase "João foi mal em todas as provas", onde está o sujeito?
Resposta: Na internet, com certeza.

34. Qual galinha é mais esperta, a branca ou a preta?
Resposta: A preta, porque ela consegue botar ovo branco. Agora, pede pra galinha branca botar ovo preto.

35. Como os canibais chamam os atletas?
Resposta: Fast-food.

36. Em quanto tempo se prepara um Miojo?
Resposta: 2 gols da Alemanha.

37. Onde se predomina a caatinga?
Resposta: No sovaco.

38. Para onde vão os homens-bomba depois da morte?
Resposta: Para todos os lados.

39. O que nasce preto, cresce branco e no final vira cinza?
Resposta: Michael Jackson.

40. Qual é o meio de transporte mais produzido e utilizado no Egito?

Resposta: Tapete.

41. O que passa por todas as casas mas não sai do lugar?
Resposta: A rua.

42. Quem é mais velho, a Lua ou o Sol?
Resposta: A Lua, porque ela pode sair de noite.

43. O que o boi faz quando o sol está batendo nele?
Resposta: Sombra.

44. O que mais cheira na cozinha?
Resposta: O nariz.

45. Quem inventou a fila?
Resposta: As formigas.

46. Quantas ovelhas são necessárias para se fazer um casaco de lã?
Resposta: Só uma, desde que ela saiba tricotar.

47. Como a CIA prende os ladrões?
Resposta: Errando, porque errando que CIA-prende.

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

49. O que é que tem raiz, mas não é planta?
Resposta: Cabelo.

50. O que é mais alto que um homem e mais baixo que uma galinha?
Resposta: O chapéu.

51. Um menino estava dormindo e a campainha tocou, eram seus pais que
queriam tomar café. Ele pegou na geladeira a manteiga e a geleia. O que
ele tem que abrir primeiro?
Resposta: Os olhos.

52. O que cortamos na cozinha e choramos?
Resposta: O dedo.

53. Como queimar 2000 calorias sem fazer exercícios?
Resposta: Esqueça a pizza no forno.

54. O que é um pontinho preto branco, preto branco, preto branco, vermelho,
vermelho, vermelho?
Resposta: Uma freira rolando a escada.

55. O que é, o que é? Tem pé, mas não tem cabeça.
Resposta: A mula sem cabeça.

56. Qual é o melhor remédio pra tosse?
Resposta: Laxante. Quero ver você ter coragem de tossir depois de ter tomado uma boa dose.

57. O que faz um homem virar a cabeça?
Resposta: O pescoço.

58. A qual profissional se deve pedir ajuda para resolver um problema?
Resposta: A um químico, porque ele é quem mais conhece soluções.

59. O que a mulher casada foi fazer no bordel?
Resposta: Foi buscar o marido.

60. O que é, o que é? Voa sem ter asas e chora sem ter olhos.
Resposta: A nuvem.

61. Quem é tão forte mas tão forte, que pode parar um automóvel com apenas
uma mão?
Resposta: O guarda de trânsito, levantando a placa "pare".

62. O que a coruja tem, que os outros bichos não tem?
Resposta: Corujinhas.

63. O que é vermelho e faz mal para os dentes?
Resposta: Tijolo.

64. Um homem encontrou uma vaca morta de fome e de sede. O que ele deu
pra ela, água ou comida?
Resposta: Nada, pois ela estava morta.

65. Limpa, limpa, abre as pernas e bota o nariz dentro?
Resposta: Óculos.

66. O que é, o que é? Faz saltos sensacionais, mas nunca esteve em uma
Olimpíada.
Resposta: O sapateiro.

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

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

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

70. O que é um ponto na quadra de vôlei?
Resposta: É quando a bola toca na quadra adversária.

71. O que passa pela cabeça de um inseto quando ele bate no pára-brisa de um
carro?
Resposta: As pernas.

72. O que é um pontinho vermelho, um azul, um verde, um amarelo e um rosa
na grama?
Resposta: Cinco formigas vestidas de Power Rangers.

73. O que tem pernas mas não anda?
Resposta: O óculos.

74. Sabe o que acontece quando uma loira engole um mosquito?
Resposta: Ela tem mais QI no estômago do que no cérebro.

75. Onde D. Pedro II foi coroado?
Resposta: Na cabeça.

76. O que significa voltar para casa à noite e encontrar uma mulher que lhe dá
amor, afeto e ternura?
Resposta: Só que você entrou na casa errada!

77. Com o que, de preferência, a economia de um país rico faz a cama?
Resposta: Com bons lençóis de petróleo.

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

79. Na casa do vizinho tem uma cadela chamada Parma. Como é que eu a
transformo em leite?
Resposta: Basta imitar o miado de um gato, que Parma late.

80. O que é amarelo, amarelo, laranja, laranja, vermelho, vermelho?
Resposta: Um pintinho dentro de um liquidificador ligado.

81. O que é gordinho, barbudo, às vezes entra pela chaminé e faz a festa no fim
do ano?
Resposta: Um ladrão fora de forma.

82. Depois de cagar no banheiro público, o sujeito pão duro vê uma placa com
os dizeres: "Aqui não temos papel. Use uma nota de 1 real". Mas ele só tem
uma nota de 50, o que ele faz?
Resposta: Ele limpa com a de 50 e pega no lixo 49 notas usadas de 1 real de troco.

83. Qual é a maior galinha do mundo?
Resposta: O Bin Laden. Ele chocou o mundo inteiro.

84. Como se escreve água quente com 6 palitos?
Resposta: Xixi.

85. O que é um pontinho preto e perigoso?
Resposta: Uma jabuticaba com uma metralhadora.

86. O que o cavalo estava fazendo no orelhão?
Resposta: Dando trote.

87. O que come e nunca engorda?
Resposta: O apontador.

88. O que é pior do que encontrar um bebê em uma lata de lixo?
Resposta: Encontrar o mesmo bebê em duas latas de lixo.

89. Qual é o verdadeiro cheiro verde?
Resposta: O peido do Hulk.

90. O que não pode faltar no meio da festa?
Resposta: A letra S.

91. O que é um pontinho preto na testa?
Resposta: Uma espinha de alguém que não toma banho.

92. O que é de graça, mas tem que se pagar?
Resposta: O trabalho do palhaço.

93. Qual o ritmo musical preferido dos Flintstones?
Resposta: Arrocha.

94. Como a bruxa sai na chuva?
Resposta: De rodo.

95. Ela tinha 4 filhos. Janeiro, Fevereiro, Março. Qual é o nome do quarto filho.
Resposta: O nome da criança é "Qual".

96. Quem chega na frente na corrida: o policial, o mecânico ou o atleta?
Resposta: O policial, pois segurança em primeiro lugar.

97. Onde a quarta-feira vem antes da terça-feira?
Resposta: No dicionário.

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

99. Dois ratos roendo a cópia de um filme no porão de um estúdio. O que um
dos ratos metido a crítico disse?
Resposta: Gostei mais do livro.

100. O que de longe parece um tubarão, de perto parece um tubarão, mas não é
um tubarão?
Resposta: Luciano Huck nadando de costas.

101. Como diminuir em 50% a queda de cabelo?
Resposta: Tomando banho agachado.

102. Como é a comida do peixe?
Resposta: Molhada.

103. De onde nascem os Power Rangers?
Resposta: Dos EspermatoZord.

104. O que a galinha faz quando está com febre?
Resposta: Bota ovo cozido.

105. O que dá um pulo e se veste de noiva?
Resposta: A pipoca.

106. Qual o eletrodoméstico do vulcão?

Resposta: É a máquina de lava.

107. Qual o maior órgão público de uma cidade?
Resposta: Orelhão.

108. O que é um pontinho fofinho, bonitinho e todo riscado de vermelho?
Resposta: Um bebê brincando com um gillette.

109. Qual é a melhor maneira de machucar alguém com palavras?
Resposta: Batendo nela com um dicionário.

110. Qual é o único lugar que nunca bate sol?
Resposta: Na sombra.

111. O que o pato faz no quarto escuro com uma pata?
Resposta: Cai, porque ele não anda com uma pata só.

112. O que é que corre pela casa toda e depois dorme num canto?
Resposta: A vassoura.

113. Uma senhora viúva perdeu sua bolsa, seu sapato e seu cachorro. O que ela
perdeu primeiro?
Resposta: O marido.

114. O cinema estava cheio de cimento. Qual filme estava passando?
Resposta: Nenhum, pois o cinema estava em construção.

115. O que é que quem não tem não quer ter, e quem tem não quer perder?
Resposta: Causa na justiça.

116. Do que morreu o paraquedista?
Resposta: De timidez, porque ele fez de tudo, mas o paraquedas não quis se abrir com ele.

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