Charadas Legais com Respostas
Charadas e adivinhas legais, com respostas, para você responder e mandar para os amigos. Algumas
das charadas conseguem ser bem engraçadas.

1. O que tem 40 cabeças e solta fogo?
Resposta: Caixa de fósforos.

2. O que é que só tem seis letras mas leva 36 assentos?
Resposta: O ônibus.

3. Qual é o tênis que todos os famosos usam?
Resposta: All-star.

4. Por que dois oculistas discutem tanto?
Resposta: Porque querem defender seu ponto de vista.

5. Somos muitos irmãozinhos e moramos numa casa só. Se coçarmos a cabeça
logo já morremos. Quem somos?
Resposta: Os fósforos.

6. Por que é recomendado ficar nu em um tiroteio?
Resposta: Pra não levar tiro a queima-roupa.

7. Qual a diferença entre o zíper e o elevador?
Resposta: O zíper sobe para fechar e o elevador fecha para subir.

8. O que é grande antes de ser pequeno?
Resposta: A vela.

9. O que é que pode ser de ferro, de gelo, de chocolate e de água ao mesmo
tempo?
Resposta: Barra.

10. O que acontece com o leite da vaca depois de um terremoto?
Resposta: Vira milk-shake.

11. O que é branquinho, tem a mãe desdentada e o pai cantor?
Resposta: Ovo.

12. Onde o Super-Homem faz suas compras?
Resposta: No supermercado.

13. O que é que a televisão foi fazer no dentista?
Resposta: Tratamento de canal.

14. O que pode viajar pelo mundo enquanto fica no canto?
Resposta: O selo.

15. Uma mulher esta correndo atrás de um cachorro com uma agulha. Qual e o
nome da novela?
Resposta: Hilda Furacão.

16. Qual é o prato mais pedido por quem quer emagrecer?
Resposta: Prato raso.

17. Qual a semelhança entre o cobertor de lã no verão, e o trem andando?
Resposta: Ambos estão fora da estação.

18. Todos me pisam, mas eu não piso em ninguém; Todos perguntam por mim,
e eu não pergunto por ninguém.
Resposta: Caminho.

19. O que se quebra só de se pronunciar o nome?
Resposta: O silêncio.

20. O que não tem olhos, mas pisca, comanda, mas não tem boca?
Resposta: O semáfaro.

21. O esparadrapo brigou com a fita isolante. Quem ganhou?
Resposta: A fita isolante, pois ela é faixa preta.

22. O que quanto mais cresce, mais fica perto do chão?
Resposta: Cabelo.

23. O que é, o que é? Está no céu, está no jogo e mora no quartel.
Resposta: Soldado.

24. Qual é o material de construção mais rápido do mundo?
Resposta: Massa corrida.

25. Qual a hora que o relógio não marca?
Resposta: A hora H.

26. O que Deus faz, o homem desfaz e diz que está fazendo?

Resposta: A barba.

27. O que deixa o jardim mais belo, a comida mais gostosa e o rosto mais feio?
Resposta: O cravo.

28. Que energia só tem em casa?
Resposta: Energia soLAR.

29. O que voa sem asas?
Resposta: O tempo.

30. Leve como uma pena, mas ninguém consegue segurar por muito tempo. O
que eu sou?
Resposta: O fôlego.

31. Mantém sempre o mesmo tamanho, não importa o peso?
Resposta: Balança.

32. Por que o homem usa terno no casamento?
Resposta: Porque o amor é terno.

33. O que jogamos fora quando precisamos, e pegamos de volta quando não
queremos mais?
Resposta: A âncora.

34. O que todo mundo tem e ninguém pode perder?
Resposta: A sombra.

35. Qual a fruta mais cara de todas?
Resposta: Banana ouro.

36. O que é que perdido uma vez nunca mais se acha?
Resposta: O tempo.

37. Qual a semelhança entre a arrumação de uma casa e o samba?
Resposta: Em ambas mexemos com as cadeiras.

38. Como se chama a ferramenta que já se foi?
Resposta: Foice.

39. O que um botijão de gás disse pro outro?
Resposta: Vamos vazar.

40. Quando o varal fica nu?
Resposta: Quando chove, porque as mães pedem pra tirar a roupa do varal.

41. Qual é a conta mais segura?
Resposta: A conta corrente.

42. O que trabalha apanhando?
Resposta: Prego.

43. Por que tem uma cama elástica no navio?
Resposta: Para os tri-pulantes.

44. O que é, o que é? Nunca volta, embora nunca tenha ido.
Resposta: Passado.

45. Somos todos irmãos e moramos na mesma rua, quando um erra a sua casa,
todos outros erram a sua. Quem somos?
Resposta: Os botões da camisa.

46. O que só cresce para trás?
Resposta: A fila.

47. O que é que pode aumentar 50% do seu valor quando colocado de cabeça
para baixo?
Resposta: O número 6, pois de cabeça para baixo ele vira o número 9.

48. Por que o monge foi ao hospital?
Resposta: Porque ele é paciente.

49. O que fica na porta mas nunca entra?
Resposta: A maçaneta.

50. O que é que sempre está vindo mas nunca chega?
Resposta: O amanhã.

51. O que a vaca foi fazer na casa do passarinho?
Resposta: Leite Ninho.

52. Como poderia ser definida a invenção do relógio?
Resposta: Uma invenção que veio na hora certa.

53. O que tem folha mas não é árvore, tem arame mas não é cerca?

Resposta: Caderno.

54. O que acontece se a formiga dormir de mau jeito?
Resposta: Ela fica com um formigamento.

55. O que é que fica dentro da gaiola, tem três asas, mas não é ave?
Resposta: Ventilador.

56. Por que a loja pegou fogo?
Resposta: Porque era queima de estoque.

57. Qual a peça de xadrez preferida dos católicos?
Resposta: Bispo.

58. Qual o poeta que está em todos os países?
Resposta: Manuel Bandeira.

59. O que aconteceu quando a guerra se olhou no espelho?
Resposta: A guerra se viu (civil).

60. O que são sete irmãs, cinco tem sobrenome e duas não?
Resposta: Segunda-feira, Terça-feira, Quarta-feira, Quinta-feira, Sexta-feira, Sábado e Domingo.

61. O que põe fim em tudo mas fim não tem?
Resposta: A morte.

62. Qual a diferença entre a mulher e o leão?
Resposta: A mulher usa batom e o leão ruge.

63. Pau que nasce em pé e corre deitado. O que é?
Resposta: Canoa.

64. Qual o material escolar que mostra a parte de seu corpo que dói?
Resposta: Aponta-dor.

65. O que é, o que é? Plano como uma folha, redondo como uma moeda. Tem
dois olhos, mas não vê nada.
Resposta: Botão.

66. A ajudante da costureira trabalha abrindo as pernas. Qual o nome dela?
Resposta: Tesoura.

67. Qual o sentido que odeia relógios?
Resposta: Sentido anti-horário.

68. Qual é a ave que escreve de trás pra frente?
Resposta: Arara.

69. O que falta no Rio para fazer frio?
Resposta: A letra F.

70. O que é que nós não vemos, mas incomoda a vista?
Resposta: Um cisco.

71. O que é que quanto mais se tira mais aumenta?
Resposta: Buraco.

72. Que é que pula, pula, com a mão na cintura?
Resposta: Pilão.

73. O que só anda com as pernas nas orelhas?
Resposta: Óculos.

74. O que nunca pede nada mas tem sempre alguém correndo para atendê-la?
Resposta: A campainha.

75. O que é branco, da ponta vermelha e acaba na boca?
Resposta: O cigarro.

76. Quando uma ave morre, ela se transforma no quê?
Resposta: Em uma alma penada.

77. A mãe de Maria tinha 5 filhas: Ra, Re, Ri, Ro. Qual o nome da quinta filha?
Resposta: Maria.

78. Quem é que bate na porta sem estar chamando ninguém?
Resposta: O marceneiro.

79. O que tem 39 irmãos e morre queimado?
Resposta: Palito de fósforo.

80. Dois vizinhos. Um não vai a casa do outro e os dois não se vêem por causa
de um morrinho? Quem são eles?
Resposta: Os olhos.

81. O que tem asa mais não voa, tem bico mais não pica, tem chapéu mais não
tem cabeça?
Resposta: A chaleira.

82. Por que algumas pessoas colocam o despertador debaixo do travesseiro?
Resposta: Para acordar em cima da hora.

83. O que o bolo de aniversário estava fazendo no cemitério?
Resposta: Estava sendo "velado".

84. É uma coisa de três bocas, tem pernas e não tem mãos. Quem não a
possuir dificilmente poderá sair.
Resposta: Calça.

85. O que é que mira no tornozelo e acerta o nariz?
Resposta: O peido.

86. O que é que nasce grande e morre pequeno?
Resposta: O lápis.

87. O que só de tê-lo você já começa a gastar, e quando acabar com o seu não
dá para recuperar?
Resposta: Tempo.

88. O que a arara tem três, mas a pata só tem duas?
Resposta: Sílabas.

89. O que não sai na chuva mas está sempre molhada?
Resposta: Língua.

90. Por que o surfista não gosta da cozinha?
Resposta: Porque lá só tem micro-ondas.

91. O que é, o que é? Você não vive sem, mas ela não esta nem aí para você.
Resposta: A água.

92. O que fazem os grandes costureiros, quando não têm o que fazer?
Resposta: Inventam moda.

93. O que atravessa o rio e não se molha?
Resposta: A ponte.

94. Quem foi a primeira pessoa a dizer que "os homens são todos iguais"?
Resposta: Uma chinesa que perdeu sua marido na multidão.

95. O que é, o que é? É cheio de buraco mas segura a água.
Resposta: A esponja.

96. O que mais se tira mais aumenta?
Resposta: O buraco.

97. O que é, o que é? Tem olhos mas não vê, tem boca mas não fala e tem
perna mas não anda.
Resposta: A estátua.

98. O que é, o que é? Duas irmãs da mesma idade, mas com diferentes
habilidades.
Resposta: As mãos.

99. O que é que vai e vem, sem sair do lugar?
Resposta: A porta.

100. Quando é que uma mulher casada, deixa de ser mulher?
Resposta: Quando se separa, aí ela vira ex-mulher.

101. O que não se come mas dá água na boca?
Resposta: O copo.

102. O que é que te segue a vida toda, mas é muito tímida no escurinho?
Resposta: A sombra.

103. O que até o mais pobre de todos tem?
Resposta: Nome.

104. Qual é o instrumento que não pode ser visto, não pode ser tocado, mas
pode ser ouvido?
Resposta: A voz.

105. Como se chama um pato que não se dá com os outros patos?
Resposta: Antipático.

106. O que todo mundo precisa, todo mundo pede, todo mundo dá, mas ninguém
segue?
Resposta: Conselho.

107. O que você dá, mas se soubesse não daria?
Resposta: Um tropeço.

108. Se o gato faz miau, o que o gato caipira faz?
Resposta: Miar.

109. O que todas as pessoas tiram quando vão pra cama?
Resposta: Os pés do chão.

110. O que é que passa o dia no céu e a noite dentro da água?
Resposta: Dentadura.

111. O que todo hipocondríaco gostaria de ter escrito no testamento?
Resposta: Eu não disse que estava doente?

112. O que é que tem dedos, mas não tem unhas?
Resposta: A luva.

113. O que dorme de cabeça para baixo?
Resposta: A vassoura.

114. O que é inteiro mas tem nome de metade?
Resposta: Meia.

115. O que é que o padre tem uma, o papa tem duas e Jesus nenhuma?
Resposta: A letra P.

116. O que é que chega na frente da sua casa mas não entra?
Resposta: A calçada.

117. Qual é o meio de transporte que não faz curva?
Resposta: O elevador.

118. O que é que quanto mais rugas tem mais novo é?
Resposta: O pneu.

119. Some eu com eu mesmo e multiplique por 4. Divida-me por 8 e você me
terá novamente. Que número sou eu?
Resposta: Qualquer número.

120. Quantos estudantes de doutorado é preciso para trocar uma lâmpada?

5 anos.
Resposta: Estou escrevendo minha tese neste assunto. Deverei ter uma resposta para essa questão daqui a

121. O que é que tem olhos mas não vê, tem boca mas não fala, tem braços mas
não abraça e tem pés mas não anda?
Resposta: A boneca.

122. O que mastiga mas não engole?
Resposta: Os dentes.

123. O que é que nasce branco e morre preto?
Resposta: Urubu.

124. O que o sabão em pó falou para o desinfetante?
Resposta: Eu te omo.

125. Qual a árvore que mais precisa de água?
Resposta: A mangueira.

126. O que é que tem cabeça, tem pé, tem braços, mas não tem mãos?
Resposta: Cruz.

127. O que é que tem cabelo mas não penteia, tem dente mas não mastiga, e
tem pé mas não anda?
Resposta: O milho.

128. O que são vários pontinhos pretos num mundo verde de atmosfera
vermelha?
Resposta: A melancia.

129. O que é surdo e mudo mas conta tudo?
Resposta: O livro.

130. Havia um bolo de nozes em cima da mesa e tinha um monte de mosca
chegando. O que uma mosca falou pra outra?
Resposta: É noz moscada.

131. O que tem coroa mas não é rei?
Resposta: A rainha.

132. O que é, o que é? Todos têm 2, você tem 1 e eu não tenho nenhum.
Resposta: A letra O.

133. Qual fita diz o nome de uma operadora?
Resposta: Fita de ceTIM.

134. O que é que está sempre à nossa frente, mas nunca enxergamos?
Resposta: O futuro.

135. O que é que se coloca na mesa, corta-se, recorta-se e não se come?
Resposta: O baralho.

136. Qual o meio de transporte que tem 6 motoristas, 1 passageiro, e só faz a
viagem de ida?
Resposta: Caixão.

137. Como é que se chama a revista Veja no interior?
Resposta: Óia.

138. O que é que quando se escreve com "o" costuma matar, e com "a" só serve
para amarrar?
Resposta: Tiro / Tira.

139. Onde é que quem entra, não vê e quem vê, não entra?
Resposta: Túmulo.

140. O que não tem no mundo e tem no mar?
Resposta: A letra R.

141. Qual é a planta que está sempre babando?
Resposta: A babosa.

142. Qual é o melhor dia para jogar basquete?
Resposta: Na Sexta-Feira.

143. O que aconteceu com costureira que foi pro baile funk?
Resposta: Ela perdeu a linha.

144. Tem cabeça, tem dente, tem barba, não é bicho nem é gente. O que é?
Resposta: O alho.

145. O que é, o que é? Única coisa que pode estar dentro de um bolso
completamente vazio.
Resposta: Buraco.

146. O que é que nunca volta, embora nunca tenha ido?
Resposta: O passado.

147. Em qual lugar o sucesso vem antes do trabalho?
Resposta: No dicionário.

148. O que o nadador faz para bater o recorde?
Resposta: Nada.

149. O que é que se eu for no seu, você não vai no meu, e se você for no meu eu
não vou no seu?
Resposta: Velório.

150. Qual avião podemos comer?
Resposta: 14-bis.

151. O que é uma casinha sem tranca e sem janela?
Resposta: O ovo.

152. O que é, o que é? É difícil de achar e fácil de perder.
Resposta: Amizade verdadeira.

153. O que é que quanto mais tira, maior fica?
Resposta: O buraco.

154. Como um surfista morre de latinha?
Resposta: Ele foi no mar e latinha tubarão.

155. Adivinha, quem no rabo tem uma linha?
Resposta: Agulha.

156. O que é feito de vidro e mostra tudo o que vê?
Resposta: Espelho.

157. Por que a loja de canivete faliu?
Resposta: Porque só vendia afiado.

158. O que é que sempre está acima de nós?
Resposta: O acento agudo.

159. O que é que tem avião mas não é aeroporto, tem dinheiro mas não é
banco?

Resposta: O terno do Silvio Santos.

160. Qual é a parte do corpo que mais coça?
Resposta: A unha.

161. O que é que quanto mais se aumenta, menos se vê?
Resposta: A escuridão.

162. O menino estava assistindo desenho, e seu pai sem querer resvala na
tomada e acaba desligando a TV. Qual o nome do desenho?
Resposta: Pô-pai.

163. Qual é a galáxia do chocolate?
Resposta: A Via Lacta.

164. Qual sapato anda de maneira desengonçada?
Resposta: Tá-manco.

165. Quem é que casa muitas vezes, mas sempre está solteiro?
Resposta: Padre.

166. O que é, o que é? Sempre aumenta e nunca diminui.
Resposta: A idade.

167. Um homem comeu um quilo de alho e depois escovou os dentes. Qual o
nome do filme?
Resposta: Mudança de Hálito.

168. Uma dama delicada, delicada no comer, que mastiga e deita fora, engolir
não pode ser.
Resposta: Tesoura.

169. O que o pobre tem, o rico necessita, e os mortos comem?
Resposta: Nada.

170. O que é que quanto maior menos se vê?
Resposta: Sombra.

171. O que tem corrente mas não é bicicleta, tem rosca mas não é parafuso?
Resposta: Lâmpada.

172. O que anda mas não tem pé, assobia mas não tem boca?

Resposta: Vento.

173. O que é que cresce e depois encolhe?
Resposta: A mola.

174. Qual é a brincadeira predileta dos tímidos?
Resposta: Esconde-esconde.

175. O que é que corre mas não anda?
Resposta: Água.

176. Por que os pintores e as costureiras têm que passar pelo purgatório quando
morrem?
Resposta: Porque eles pintam e bordam.

177. O que se pode tirar, mas nunca devolver?
Resposta: Uma soneca.

178. O que bate na gente o tempo todo, mas a gente nunca reclama?
Resposta: O coração.

179. Como o homem entrou na loja sem enxergar e saiu vendo?
Resposta: Ele pagou à vista.

180. Qual é a coisa que na mulher é vestido e no homem é saia?
Resposta: Toalha.

181. O que tem uma perna longa e a outra perna curta, mas anda sem parar o
dia todo?
Resposta: O relógio.

182. O que rico tem, o pobre tem, mas o Silvio Santos não tem?
Resposta: O "r".

183. Qual é a vó do milho?
Resposta: Aveia.

184. Por que a vaca corre atrás do avião?
Resposta: Para pegar o vaco.

185. Tenho forma redonda e sou rosa porém nem todos os rios do mundo
puderam me encher. Quem sou eu?

Resposta: Peneira.

186. O que a pipa de Benjamin Franklin fez com ele?
Resposta: O deixou em estado de choque.

187. Qual a profissão que precisa de uma mãozinha para trabalhar?
Resposta: Manicure.

188. O que um gato faz na academia?
Resposta: Abdomiau.

189. O que é que quanto mais se tira mais se tem?
Resposta: Fotografias.

190. O que você sabe que nunca vai achar?
Resposta: O que você nunca perdeu.

191. O que é que anda com a barriga para trás?
Resposta: A perna da gente.

192. O que passa por dentro de casa mas fica do lado de fora?
Resposta: O botão da camisa.

193. O que o chão disse para a mesa?
Resposta: Feche as pernas que eu estou vendo tudo.

194. O que é que pega pelo corpo, escuta pela cara e fala pelo pé?
Resposta: Telefone.

195. Qual o tipo de pessoa o Papai Noel gosta?
Resposta: De puxa-saco.

196. O que tem dentes mas não come, tem barba mas não é homem?
Resposta: Alho.

197. Qual a palavra de 8 letras, que tirando 2 ainda resta quinze?
Resposta: Quinzena.

198. Como se chama a galinha que pulou de um prédio e ficou louca?
Resposta: Galinha cai-pira.

199. Qual é o homem que precisa de fazer a barba várias vezes ao dia?
Resposta: O barbeiro.

200. O que é que o humano faz, vê, mas não quer ter?
Resposta: O caixão.

201. O que para ser direito tem que ser torto?
Resposta: Anzol.

202. O que é que começa na mata, vai a ponta da nuvem e termina no jardim?
Resposta: A letra M.

203. O que é que se quebra quando se fala?
Resposta: O segredo.

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

205. O que a mulher abaixa e o homem levanta?
Resposta: A tampa da privada.

206. Nos vire ao avesso, e abra nossas vísceras, você será o mais sábio dos
homens, mas, sem nós, será um idiota. O que sou?
Resposta: Livro.

207. Como um escritor termina um caso de amor?
Resposta: Com um ponto final.

208. O que tem pescoço mas não tem cabeça?
Resposta: A garrafa.

209. Conforme suas ideias aumentam, eu diminuo. Quem sou eu?
Resposta: Lápis.

210. O que é que se planta com as mãos e colhe-se com os olhos?
Resposta: Carta.

211. Eu faço a barba diversas vezes por dia e continuo barbudo. Quem sou eu?
Resposta: Barbeiro.

212. O que vai para cima e para baixo sem sair do lugar?
Resposta: A escada.
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