Charadas Longas com Respostas
Selecionamos as melhores charadas longas com respostas para você se divertir e passar o tempo.
Tendo tanto charadas inteligentes, quanto idiotas (bobas).

1. Um homem tinha como profissão cuidar dos ursos, mas certo dia ele largou
a profissão. Qual o nome do filme?
Resposta: O ex-ursista.

2. Qual jogadora de futebol namora o quarto planeta do sistema solar?
Resposta: Marta.

3. Como se chama o filho do japonês com diarréia com uma indiana com os
intestinos soltos?
Resposta: Barrono Tohba.

4. O que é, o que é? Quando me tem, sou difícil de se guardar. Quando fala
sobre mim, deixo de existir.
Resposta: O segredo.

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

6. O que é, o que é? Põe o mundo a dançar, tem notas e não é dinheiro.
Resposta: Música.

7. Que horas são quando duas meninas dormem no mesmo quarto?
Resposta: Um quarto para duas.

8. O que todo mundo tem, mas quando precisa vai ao mercado comprar?
Resposta: Canela.

9. O que um jogador de futebol faz quando acha que o goleiro é professor de
português?
Resposta: Gol de letra.

10. O que o livro de matemática falou para o livro de história?
Resposta: Pare de inventar histórias, porque eu já estou cheio de problemas.

11. O que é, o que é? Subindo o sol, vai se encurtando. Descendo o sol, vai se
alongando.
Resposta: A sombra.

12. Qual é a fruta que termina primeiro do que todas as outras?
Resposta: Jabuti-acaba.

13. O que é, o que é? Tem mais de 10 cabeças mas não sabe pensar.
Resposta: Uma caixa de fósforos.

14. Um homem bebeu um Tang laranja e se jogou da Torre Eiffel. Qual o nome
do filme?
Resposta: O último Tang em Paris.

15. Por que se deve manter o silêncio absoluto nos laboratórios?
Resposta: Para não desconcentrar os reagentes.

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

17. Um veterinário coloca uma lupa na vasilha de ração do cachorro. Qual e o
nome do filme?
Resposta: Com ração vai lente.

18. Qual é a pior coisa que pode acontecer para um peixe de água doce?
Resposta: Ser diabético.

19. O que é rasa como um prato, redonda como uma bola, nem todos os rios do
mundo poderiam enchê-la de fato?
Resposta: Peneira.

20. Numa cidade havia muitas motos Yamaha e só duas Honda. Qual o nome do
filme?
Resposta: Poca Hondas.

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

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

23. Eu sou jovem enquanto novo e pequeno quando velho. Quem sou eu?
Resposta: A vela.

24. Um caminhão passou e uma penca de banana caiu, 2 viram, 5 pegaram e
32 comeram. O que são eles?
Resposta: Os 2 olhos viram, 5 dedos pegaram e 32 dentes comeram.

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

26. Membros do exército foram para uma festa Junina, em qual cidade eles
estão?
Resposta: Arraia do Cabo.

27. O que é que a mulher tem na frente e o homem tem atrás, a mocinha
também tem e a viúva não tem mais?
Resposta: A letra M.

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

29. O que é verde mas não é folha, é branco mas não é algodão, é vermelho
mas não é sangue, é preto mas não é carvão?
Resposta: A melancia.

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

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

32. Qual é o peixe que sempre é chamado pelo seu título de nobreza?
Resposta: Tu-barão.

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

34. Todos foram ao médico tomar soro. O que acontece na hora do Fernando?
Resposta: O Soro-caba.

35. Qual a semelhança entre a banda de rock, o celular, o carro, e a escola de
samba?
Resposta: Bateria.

36. Se chove à meia-noite, é provável que em 72 horas faça sol?
Resposta: Não, pois em 72 horas será noite novamente.

37. Quase todas as frutas foram acampar na montanha. Por que o Mamão não
foi?
Resposta: Porque o Mamão foi Pa-paia.

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

39. Por que, no inverno, os pássaros voam para as regiões tropicais?
Resposta: Porque é muito longe para irem a pé.

40. Por que uma pessoa não estava conseguindo ligar pra fábrica de bolos?
Resposta: Porque estava sem cobertura.

41. Antes de seu encontro, o rapaz comeu dois ovos, repolho e couve flor. Qual
é o nome do filme?
Resposta: Encontro Explosivo.

42. O que é um pontinho verde, amarela, vermelho e azul tudo misturado?
Resposta: Uma arara no liquidificador.

43. O Alien não consegue estender as roupas no varal. Qual o nome do filme?
Resposta: Alien vs. Pregador.

44. O que é que dá voltas, alguns gostam que ele passe e outros não, nunca
está parado e tempo é que não falta?
Resposta: A hora.

45. O que é, o que é? Fica cheio de boca para baixo e vazio de boca para cima.
Resposta: O chapéu.

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

47. Qual aplicativo os presidiários usam para fugir da cadeia?
Resposta: Skype.

48. O que a mãe do Jason disse para ele na noite de quinta-feira 12?
Resposta: Vai dormir, porque amanhã você trabalha.

49. O que é, o que é? À direita sou um homem, facilmente acharás. Às avessas
só à noite e nem sempre encontrarás.
Resposta: Raul e luar.

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

51. Qual a cantora que está bem e sempre pergunta sobre você?
Resposta: Bem-y-ocê?

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

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

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

55. Por que o cérebro de uma loira fica do tamanho de uma ervilha depois que
ela morre?
Resposta: Porque ele incha.

56. Por que antigamente a Internet não subia de elevador?
Resposta: Porque era Internet de-escada.

57. Qual a diferença entre um boneco de neve e uma boneca de neve?
Resposta: As bolas de neve.

58. O que é, o que é? Na água não molha e no fogo não queima.
Resposta: A sombra.

59. Um homem se casa com a mulher da sua vida, a sogra se muda para uma
tribo africana e deixa toda a herança para ele. Qual é o nome do filme?
Resposta: A Vida é Bela.

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

61. Por que os portugueses treinam futebol numa piscina?
Resposta: Para treinarem passes em profundidade.

62. O que é que você ri pra ganhar e sofre para perder?
Resposta: O peso.

63. O que tem barriga de pau, espinhaço de ferro e se puxa dá um berro?
Resposta: A espingarda.

64. Qual é o nome da peça de roupa que os anões mais usam?
Resposta: Bermiuda.

65. Como dividir 5 ovos pra 3 pessoas, para que cada uma das pessoas fique
com 3 ovos cada?
Resposta: 1 ovo pra cada homem e 3 para a mulher.

66. O que é, o que é? Tem 4 pernas, 4 bocas e cospe fogo.
Resposta: O fogão.

67. Um prédio se chama Brasil e cada andar é um estado. Como se chama o
elevador?
Resposta: Apertando o botão.

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

69. Qual a semelhança entre um gravador e um aluno preguiçoso?
Resposta: Os dois vivem repetindo.

70. Marina fugiu do hospital, mas foi atropelada por um trenó puxado por 20 mil
éguas. Qual o nome do filme?
Resposta: 20 mil Éguas sobre Marina.

71. Qual o instrumento musical mais odiado pelos anões?
Resposta: Contrabaixo.

72. O que é que começa com "C", tem duas letras, um buraco no meio e eu já
dei para várias pessoas?
Resposta: CD.

73. Um homem iria comprar uma bola. Havia uma azul e uma vermelha. Ele
comprou a vermelha. Qual o nome do filme?
Resposta: Largoa Azul.

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

75. Qual a semelhança entre uma minissaia e uma cerca de arame?
Resposta: Os dois protegem a propriedade, mas não tiram a visão.

76. O que você faz quando uma loira te joga uma granada?
Resposta: Puxa o pino e joga de volta para ela.

77. O boi levou a vaca para o motel. Quem pagou a conta?
Resposta: Os dois, porque eles fizeram uma vaquinha.

78. Um homem acidentalmente sentou em cima de um cachorro branco com
pintas pretas. Qual é o nome do filme?
Resposta: Sento Em Um Dálmata.

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

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

81. A filha convida a mãe para morar com ela e o marido. Qual é o nome do
filme?
Resposta: Como Perder um Homem em 10 Dias.

82. Amigo silencioso, alma aberta a toda a gente. O que diz nunca desmente.
Resposta: Livro.

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

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

85. Quando meu pai tinha 31 anos, eu tinha 8. Agora ele tem o dobro da minha
idade. Quantos anos eu tenho?
Resposta: 23 anos.

86. O que é que Luísa tem na frente, e Miguel tem atrás, as solteiras tem no
meio e as casadas não tem mais?
Resposta: A letra L.

87. O que é, o que é? Tem cabeça e não é gente, tem dente e não é pente.
Resposta: Alho.

88. Dois monges estavam meditando, mas meditaram tanto que ficaram tão zen
que atravessaram um coador de café. Qual é o nome do filme?
Resposta: Os Zen-filtrados.

89. Uma costureira tem um pedaço de tecido com 16 metros. A cada dia ela
corta 2 metros. Em quantos dias ela cortará o último pedaço?
Resposta: O último pedaço será cortado em 7 dias.

90. Qual o animal que faz os professores de inglês subirem pelas paredes?
Resposta: A lagarteacher.

91. Tenho coroa sem ser rei e raiz sem ser planta, dou sustento à minha gente
mas também faço sofrer. Quem sou eu?
Resposta: Dente.

92. Como é que se chama um traficante armado até os dentes?
Resposta: É melhor chamar de senhor...

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

94. O que o cachorro falou quando viu a cadelinha gostosa passando?
Resposta: Oh, meu Deus do cio!

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

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

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

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

99. Como se derruba uma loira que se pendura em uma árvore com uma mão
só?
Resposta: Dando tchauzinho para ela.

100. O que são cinco pontinhos pretos no palco, dançando e cantando?
Resposta: Os Black Street Boys.

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

102. O que é, o que é? Você pode sentir mais não pode tocar.
Resposta: Vento.

103. Qual é a diferença da mulher interessante para a mulher chata?
Resposta: A legal pega na mão, a chata pega no pé.

104. O bêbado foi ao bar, levou um copo para casa. Qual é o nome do filme?
Resposta: RoboCop.

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

106. 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.

107. Em um carro há quatro romanos e um inglês. Qual o nome da motorista?
Resposta: IVone.

108. O que o boi respondeu para a vaca, quando ela o perguntou se ele gostava
bastante dela?
Resposta: Muuuuuuuuuuuuito!

109. O que é que tem mais de mil caras, mas só pode lhe mostrar uma?
Resposta: Espelho.

110. O que é um pontinho verde em uma mancha branca no fogão?
Resposta: Uma ervilha chorando o leite derramado.

111. O que é, o que é? É verde como folha, folha não é. Fala como gente, gente
não é.
Resposta: O papagaio.

112. Por que Joãozinho escovava os dentes antes de ir a escola?
Resposta: Porque ele tinha prova oral.

113. O que está na boca das pessoas todos os dias, vem da terra e é de comer?
Resposta: Abobrinha.

114. O que a manteiga falou para o pão francês quentinho?
Resposta: Com você me derreto todinha.

115. O que é, o que é? Se você me comer, quem me enviou fará o mesmo com
você.
Resposta: O anzol.

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

117. O que é uma casa de duas janelas, quando olha para ela, fica zarolho?
Resposta: O nariz.

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

119. O que é, o que é? Tem uma casa com 12 moradores, todos eles usam meia,
mas nenhum usa sapato.
Resposta: O relógio de ponteiro.

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

121. Por que o professor Girafales não chamou a dona Florinda para comer Mc
Donald's?
Resposta: Porque ela estava de Bob's.

122. Por que um menino que bebeu leite com veneno não morreu?
Resposta: Porque o leite era longa vida.

123. O que é, o que é? Bem pertinho do céu em casa mora trancada, que chova
ou faça sol ela vive sozinha e molhada.
Resposta: A língua.

124. Qual a diferença do frentista homem para a frentista mulher?
Resposta: No final o homem sempre dá uma balançadinha.

125. O monstro fala pra monstra: "Vamos fazer um monstrinho?" O que ela
respondeu?
Resposta: Não posso, estou monstruada!

126. O que é, o que é? Tem pico como jaca, é verde como o limo e tem rabo
como o rato.
Resposta: Maxixe.

127. Como o Galvão Bueno inicia uma conversa com seu cachorro?
Resposta: Diga lá Tino.

128. O que significa uma loira soprando no ouvido da outra?
Resposta: Transplante de cérebro.

129. O que Deus faz, o homem desfaz e diz que está fazendo?
Resposta: A barba.

130. Um casal estava no ato sexual quando morreram. Qual o nome do filme?
Resposta: A Última Cruzada.

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

132. O que é, o que é? Se vem da cobra pode matar, se vem do navio, pode
salvar.
Resposta: O bote.

133. São sete irmãos, cinco tem sobrenome e dois não. Quem são?
Resposta: Os dias da semana.

134. O homem caiu da moto de bunda. Qual o nome do filme?
Resposta: Em-cu-ralado.

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

136. O que é, o que é? Uma caixinha de bom parecer, não há carpinteiro que
saiba fazer.
Resposta: Noz.

137. Qual a diferença entre Michael Jackson e um saco de supermercado?
Resposta: Um é feito de plástico e é perigoso para crianças, o outro serve para a gente carregar as compras.

138. O que é, o que é? Vê no escuro e não é gato, leva a vida a voar, tem
lanterna, não é guarda e todos querem pegar.
Resposta: O vagalume.

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

140. Qual é a diferença ente o Neymar e uma máquina de fazer garapa?
Resposta: O Neymar tem moicano e a máquina de fazer garapa mói cana.

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

142. O que a poltrona falou para a mesa depois do banquete?
Resposta: Estou estofado.

143. É branca como a neve,
É preta como pez;
Fala e não tem boca,
Anda e não tem pés.
Resposta: Carta.

144. Antigamente farmácia era escrito com "Ph" e hoje como que se escreve?
Resposta: Com "H", H-o-j-e.

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

146. O que é uma casinha sem porta e sem janela, lá dentro vivem duas
donzelas, uma branca e outra amarela?
Resposta: O ovo.

147. O que é, o que é? Aguenta arrancar o dente sem anestesia.
Resposta: O alho.

148. Quando eu entro você sai, quando eu saio você entra; um é bom pra
enxergar e o outro nem inventa; mas são duas almas gêmeas, um ao outro
complementa. O que são?
Resposta: O dia e a noite.

149. Qual a cantora gospel que adora quando molhamos as terras?

Resposta: Aline Barros.

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

151. Por que o pedreiro gosta de assistir à corrida de Formula 1?
Resposta: Porque ele acha massa a corrida.

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

153. Se 1 é bom, 2 é pouco e 3 é demais, quanto seriam 4 e 5?
Resposta: 9

154. O motorista de Uber parou de trabalhar porque foi mal avaliado. Qual nome
do filme?
Resposta: A Culpa é das Estrelas.

155. Um policial viu um caminhoneiro andar na contramão, mas não o parou. Por
quê?
Resposta: Porque caminhoneiro estava a pé.

156. Quais são as únicas mulheres que tem certeza de onde seus maridos estão
todas as noites?
Resposta: As viúvas.

157. O que é que não se quebra com uma pedra, mas se quebra com um ovo?
Resposta: Jejum.

158. A cada ano eu nasço gordinho e fico logo pendurado, a cada ano morro
fininho e logo sou descartado. Quem sou eu?
Resposta: O calendário.

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

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

161. Por que o gato mia para a Lua, mas a Lua não mia para o gato?
Resposta: Porque astronomia.

162. O que o sapato disse para o tênis quando viram um outro tipo de calçado?
Resposta: Olha como ele anda, parece que tamanco.

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

164. Por que na Argentina as vacas vivem olhando para o céu?
Resposta: Porque tem "Boi nos Aires".

165. Todas as mães têm. Sem ele não tem pão. Some no inverno e aparece no
verão.
Resposta: O til (~).

166. A laranja foi ao médico com tosse seca e febre. Qual o diagnóstico?
Resposta: Larangite.

167. O que você deve fazer se encontrar um monstro verde?
Resposta: Correr, antes que ele amadureça!

168. O que é, o que é? Até a pessoa mais fraca do mundo levanta do chão, mas
nem a mais forte consegue atirar longe.
Resposta: Papel de bala.

169. O que é, o que é? Lindo sobrado com altas janelas, se abre e se fecha sem
ninguém tocar nelas.
Resposta: Os olhos.

170. Eu bato como relógio, relógio como esse não á igual. Tenho raízes e não sou
vegetal. Quem sou eu?
Resposta: O coração.

171. O que é que quando um homem pede pra colocar, a mulher fica
envergonhada, quando coloca ela gosta e, quando tira ela até chora?
Resposta: A aliança.

172. O que é, o que é? Tem na terra, no céu e no inferno.
Resposta: A letra E.

173. Duas pessoas estão em uma canoa no lago. Quando o remo cai na lagoa as
pessoas começam a procurá-lo. Qual é o nome do filme?
Resposta: Procurando o Remo.

174. O que é, o que é? Em um ponto eu começo, em um ponto hei de acabar,
mesmo que diga meu nome inteiro, só metade dirá.
Resposta: Uma meia.

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

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

177. Ana acaba de arrumar um novo namorado. Qual o nome da apresentadora?
Resposta: Ele-e-Ana.

178. Quais são as mulheres que vivem mais tempo que os maridos?
Resposta: As viúvas.

179. O que há no inicio do mês, no meio da semana, mas nunca no dia?
Resposta: A letra M.

180. Qual a diferença entre um menino de 4 anos e um velho de 70?
Resposta: O menino acha que o seu bingulinho é só para fazer xixi. O velho tem certeza.

181. Uma mãe se fantasiou de quebra-cabeça. Qual é o nome do filme?
Resposta: Minha mãe é uma peça.

182. O que o gaúcho faz quando cai e machuca os joelhos?
Resposta: Passa mertiola-tchê.

183. Por que os zagueiros são os que mais deixam saudade quando se
aposentam no futebol?
Resposta: Porque são eles que mais fazem falta.

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

185. Se uma criança ganha 10 barras de chocolate e come 5 de uma vez, ela fica
com...
Resposta: Caganeira.

186. Assisti ao nascimento de reis e rainhas, meus pés vão mais fundo e minha
cabeça mais alto do que tudo que o homem cria. Muitos buscam algo no

interior do meu coração, mas, amor, não é algo que encontrarão. Quem sou
eu?
Resposta: Montanha.

187. 33 casais vão ao cinema tomando coca-cola. Qual o nome do filme?
Resposta: Arrota 66.

188. O que é, o que é? Tem coroa mas não é rei, tem raiz mas não é planta,
trabalha no almoço, no lanche e na janta.
Resposta: Dente.

189. O que viaja ao redor do mundo enquanto fica em um canto?
Resposta: Um selo.

190. Por que o Mario pequeno nada melhor em fases aquáticas?
Resposta: Porque ele é Marinho.

191. 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.

192. O que o Faustão disse quando estava na floresta acompanhando a
Chapeuzinho Vermelho?
Resposta: Ô lobo, meu!

193. Que objeto da mobília de casa afirma ser uma nota musical?
Resposta: É o Sou-Fá.

194. O que o pintinho chamado Relam fazia durante a chuva?
Resposta: Relam piava.

195. Por que a loira colocou o queijo em cima da televisão?
Resposta: Para ver o Programa do Ratinho.

196. Qual besouro usa bengala, tem diabetes e toma remédio controlado para a
pressão?
Resposta: Escara-velho.

197. Como você faz para divertir uma loira por algumas horas?
Resposta: Escreve dos dois lados de uma folha de papel: "Vire por favor!".

198. O que é que, quanto mais se cozinha, mais duro fica?

Resposta: O ovo.

199. Uma loira pintou o cabelo de preto. Qual o nome do filme?
Resposta: AI - Inteligência Artificial.

200. Quem é que trabalha 24 horas por dia mas falta à noite?
Resposta: O Sol.

201. O que é, o que é? Nunca está no princípio e nunca está no fim.
Resposta: Meio.

202. Por que a loira jogou a lâmpada para fora da janela?
Resposta: Para ver a velocidade da luz.

203. O que é, o que é? É filho do seu pai e da sua mãe, mas não é seu irmão.
Resposta: Você.

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

205. Branco por dentro, branco por fora e tem uma lagoinha d’água?
Resposta: Coco.

206. Uma família ficou perdida no deserto por 80 dias. Eles acharam um rio e
todos tomaram banho, menos a avó. Qual é o nome do filme?
Resposta: A Vó Tá Imunda a 80 Dias.

207. O que o homem tem do joelho para cima, é duro e balança?
Resposta: O braço.

208. 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.

209. Quatro pés, em cima de quatro pés, esperando quatro pés chegar. Quatro
pés não veio, quatro pés foi embora, quatro pés ficou. O que é o que é?
ficou.
Resposta: O gato em cima da mesa esperando o rato chegar, o rato não veio, o gato foi embora e a mesa

210. Duas pulgas foram passear. O que uma disse para outra?
Resposta: Vamos a pé ou vamos pegar um cachorro?

211. 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.

212. 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.

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

214. Venho vestido de frade, mas nunca faço oração, branco de neve é meu
hábito, cor de ouro o coração.
Resposta: Ovo.

215. O que é mais duro quando a gente aprende a patinar?
Resposta: O chão.

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

217. O que é um pontinho branco caindo de cima da geladeira?
Resposta: Uma pipoca suicida.

218. O que o filho do matemático fala quando quer ir ao banheiro?
Resposta: Pi-pi.

219. Por que o elefante não consegue tirar carta de motorista?
Resposta: Porque ele só dá trombada.

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

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

222. Qual diferença entre um termômetro retal e um termômetro oral?
Resposta: O sabor.

223. 4 + 4 + 4 equivale a 12. Qual é a outra soma de três números iguais que
também resulta em 12?
Resposta: 11 + 1.

224. Por que no Rio de Janeiro as pessoas não comem pão de sal?
Resposta: Porque eles têm o Pão de Açúcar.

225. Qual é o programa que o Pikachu usa para editar suas fotos?
Resposta: O Photo-choque.

226. Por que a loira leva sabonete e shampoo pro pé de manga?
Resposta: Porque ela gosta de tomar banho de mangueira.

227. Qual a diferença entre o Sonho de Valsa e o Rebolation?
Resposta: O Sonho de Valsa é bombom e o Rebolation é bom bom bom!

228. Eu estava levando 10 vacas para o pasto, mas uma morreu. Quantas
ficaram?
Resposta: Só uma. A que morreu ficou por lá mesmo.

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

230. Por que o sabão não se intromete nos assuntos dos outros?
Resposta: Porque o sabão é neutro.

231. Encarnado por fora, branco por dentro e verde no pé. Quem sou eu?
Resposta: Rabanete.

232. Qual palavra no dicionário está grafada incorretamente?
Resposta: Incorretamente.

233. Todo mundo leva,
Todo mundo tem,
Porque a todos lhes dão um
Quando ao mundo vem.
Resposta: Nome.

234. Uma mulher pula do alto de um edifício e cai sentada na cabeça de um
pedestre. Qual o nome do filme?
Resposta: Acusada de Morte.

235. 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.

236. O Jô Soares estava nadando no espaço sideral. Qual é o nome do filme?
Resposta: Jô nada nas estrelas.

237. O que é que o primeiro já morreu, o segundo ainda vive e o terceiro nem
nasceu?
Resposta: O passado, presente e futuro.

238. O que Stephen Hawking disse quando o computador dele estragou?
Resposta: Nada.

239. O Chico Bento foi a feira e roubou várias goiabas. Qual é o nome do filme?
Resposta: E o Bento levou.

240. O que tem folha mas não é árvore, tem arame mas não é cerca?
Resposta: Caderno.

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

242. O que é que tem a cabeça vermelha, entra duro e sai mole pingando?
Resposta: Pirulito.

243. Como se chama o perfume do japonês que nunca toma banho?
Resposta: Inhakaphura.

244. O que a múmia disse para a outra múmia que estava cheia de problemas?
Resposta: Você está toda enrolada!

245. O que uma garrafa de vinho e uma loira tem em comum?
Resposta: São vazias do pescoço para cima.

246. Todas as damas me querem, à cabeça me dão valor, eu mordo e não tenho
dentes, ferro sem ser pescador. Quem sou eu?
Resposta: Alfinete.

247. O que é, o que é? Duro, cabeludo e entra por um buraco.
Resposta: Escova de dente.

248. O que é, o que é? É clara e salgada, cabe em um olho e pesa uma tonelada?
Resposta: A lágrima.

249. Um homem tinha problema de gases, e para que os outros não
percebessem seu problema, ele colocou um apito na bunda. Qual é o nome
do filme?
Resposta: O Homem Que o Cupiava.

250. Por que a loira deixa, quando vai dormir, um copo com água de um lado e
um copo sem água do outro?
Resposta: Porque no meio da noite, ela pode ter sede, ou não.

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

252. O que é, o que é? Que corre no mato e no limpo esbarra.
Resposta: Fogo.

253. Por que antes de atravessar a rua a gente primeiro olha pra um lado e
depois pro outro?
Resposta: Porque não dá pra olhar para os dois ao mesmo tempo.

254. Por que as loiras quando viajam de avião não se sentam perto da janela?
Resposta: Para não desmanchar o penteado.

255. O que é que a sua mulher dá para os outros e não dá pra você?
Resposta: Afilhados.

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

257. O que é, o que é? Cru não existe e assado não se come.
Resposta: Carvão.

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

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

260. O que é, o que é? Um pontinho amarelo no meio do deserto.
Resposta: Um camyellow.

261. 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.

262. O que é, o que é? Respira sem pulmões e tem pés mas não anda.
Resposta: Planta.

263. Qual a semelhança entre uma loira e uma garrafa de cerveja?
Resposta: Do pescoço para cima não têm nada.

264. Verde foi o meu nascimento e de luto me vesti,
para dar a luz ao mundo, mil tormentos padeci.
Quem sou eu?
Resposta: Azeitona.

265. Qual a diferença entre o avião, o louco e o Ayrton Senna?
Resposta: O avião é TAM, o louco é TAM TAM e o Ayrton Senna é TAM TAM TAM... TAM TAM TAM...

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

267. O que a lagartixa falou para o namorado que ela queria que estivesse perto
dela?
Resposta: Vem cá-lango.

268. Por que a loira não tirava os olhos da caixa de suco?
Resposta: Porque na caixa dizia: "Concentrado".

269. Com 10 patas vai de lado,
Constelação tem seu nome,
Não tem pescoço e é caçado
Porque é gostoso e se come.
O que é?
Resposta: Caranguejo.

270. O que é, o que é? Caminha sem pés, voa sem asas e pousa onde quiser.
Resposta: Pensamento.

271. O homem que não sabia conjugar no pretérito perfeito assaltou um banco.
Qual o nome do filme?
Resposta: Eu Robô.

272. Qual o órgão do homem que, devidamente estimulado, é capaz de
aumentar mais de sete vezes de tamanho?
Resposta: A pupila.

273. Justin Bieber vai ao shopping fazer compras e decide assistir Harry Potter.
Qual o nome do filme?
Resposta: Barbie, Moda e Magia.

274. Um carbono e três hidrogênios caíram num buraco. O que eles começaram
a gritar?
Resposta: Metila daqui, Metila daqui!

275. O que é, o que é? No mar tem 1, na Terra tem 2, mas no mundo não tem
nenhum.
Resposta: A letra R.

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

277. O que é, o que é? Sempre cai, mas nunca se machuca.
Resposta: Chuva.

278. Sou velho e sou domado, estava lá no teu primeiro suspiro. Você não pediu,
mas sigo você até a morte. Quem sou eu?
Resposta: Seu nome.

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

280. Tinha um velhinho no parque que vendia joias. Qual o nome do filme?
Resposta: O Senhor dos Anéis.

281. O que tem cara mas não é homem, tem coroa mas não é rei?
Resposta: Moeda.

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

283. O que é, o que é? Pessoas pobres tem. Pessoas ricas precisam. Se você
comer, você morre.
Resposta: Nada.

284. O que é, o que é? Não tem pé e corre, tem leito e não dorme, quando para,
morre.
Resposta: O rio.

285. Por que a loira sobe no coqueiro quando está chovendo?
Resposta: Para ver como que a água entra no coco.

286. O que acontece quando uma cobra deve para outra cobra?
Resposta: A cobra cobra a cobra.

287. O que é, o que é? Quando bate na pedra não quebra e quando cai na água
se parte.
Resposta: O papel.

288. Por que o Abominável Homem das Neve nunca vai ganhar na loteria?
Resposta: Porque ele é pé frio.

289. Qual é a diferença do dente de leite e o Palmeiras?
Resposta: O dente de leite só cai uma vez.

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

291. Qual a diferença entre o jogador de basquete e a mentira?
Resposta: O jogador de basquete tem pernas longas e a mentira tem perna curta.

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

293. O que é, o que é? Fica cheio durante o dia e vazio durante a noite.
Resposta: Sapato.

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

295. O que é que tem boca na barriga e vive com a corda no pescoço?
Resposta: O violão.

296. O que uma loira diz quando se pergunta se o pisca-alerta do carro está
funcionando?

Resposta: Tá. Não tá. Tá. Não tá. Tá. Não tá...

297. O que você faz após dar um centavo pelos pensamentos de uma loira?
Resposta: Dá um real para ela parar de pensar.

298. Na frase "Fulano foi mal em todas as provas", onde está o sujeito?
Resposta: Na Internet.

299. O que é que nos penetra com uma ponta desproporcionalmente grande, e
quando vem no escurinho até arranca sangue?
Resposta: A picada do mosquito.

300. O que é, o que é? É verde mas não é planta, fala mas não é gente.
Resposta: O papagaio.

301. O que é, o que é? Tenho cauda, mas não sou cão. Não tenho asas e sei
voar. Se me largam, eu não subo. Saio ao vento para brincar.
Resposta: Pipa.

302. Qual a arca criada pra salvar os Dinossauros do Dilúvio?
Resposta: Arca Dino é.

303. O que é que nasce no rio, vive no rio, morre no rio, mas nem sempre está
molhado?
Resposta: O carioca.

304. Quantos portugueses são necessários para afundar um submarino?
Resposta: Dois. Um bate na porta, o outro abre.

305. 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.

306. Qual a quantidade de memória RAM tem a seleção de vôlei do Brasil?
Resposta: 1 Giba.

307. Qual a diferença entre o português burro e o português inteligente?
apagará.
apaga tudo o que o professor apaga. Já o português inteligente nem escreve, pois sabe que o professor
Resposta: Na escola, o português burro escreve no caderno tudo o que o professor escreve no quadro, e

308. O pai do Cebolinha comprou três pirulitos para ele. Qual é o nome do filme?

Resposta: Lambo Três.

309. O que é, o que é? Se me bater com força posso até rachar, mas você nunca
poderá me impedir de devolver seu olhar.
Resposta: Espelho.

310. Qual corte de carne bovina a Carla Peres come quando o marido dela não
está em casa?
Resposta: Chã de fora.

311. Foram pescar 2 pais e 2 filhos, cada um pegou 1 peixe, e no total deu 3
peixes. Como isso é possível?
Resposta: Foram pescar o avô, o pai e o filho.

312. O que começa com B, termina com A, e todo homem gosta?
Resposta: A beleza.

313. Qual é o filme preferido dos trabalhadores na quinta-feira?
Resposta: O Dia Depois de Amanhã.

314. Somos três irmãos diferentes, nenhum de nós bebe ou come, no entanto é
nossa missão dar de comer a quem tem fome. O que somos?
Resposta: Colher, garfo e faca.

315. O que é, o que é? Eu tenho quatro pernas, uma cabeça e um pé.
Resposta: Cama.

316. Qual é a marca de sapato que tem canal fechado de televisão?
Resposta: Nike-lodeon.

317. O que tem asas mas não voa, tem bico mais não bica?
Resposta: O bule.

318. O que você vê quando olha no fundo dos olhos de uma loira?
Resposta: A nuca.

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

320. Por que a planta não pode ir no médico de madrugada?
Resposta: Porque de madrugada só tem médico de plantão.

321. Em um barco tinha três homens, o barco virou. Por que só dois molharam o
cabelo?
Resposta: Porque o terceiro era careca.

322. O que é, o que é? Tem boca, tem dente e chama atenção de muita gente.
Resposta: Sino.

323. O que é, o que é? Nasce no monte, morre no mar e jamais volta para o seu
lugar.
Resposta: Rio.

324. Qual a semelhança entre o lutador de boxe e o telescópio?
Resposta: Os dois podem fazer uma pessoa ver estrelas.

325. Justin Bieber decidiu saltar de paraquedas. Qual o nome da música?
Resposta: Garota Radical.

326. O que mantém sempre o mesmo tamanho sem importar o peso?
Resposta: A balança.

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

328. Por que as loiras tomam Yakult com o chinelo na mão?
Resposta: Para matar os Lactobacilos vivos.

329. O que vive batendo na gente mas é bom para a saúde?
Resposta: O coração.

330. O que é, o que é? São irmãs gêmeas, moram uma ao lado da outra, mas
nunca se viram.
Resposta: Orelhas.

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

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

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

334. O que é um cachorro afinado, que entende de música?
Resposta: É um cãotor.

335. O que fica entre as pernas, começa com B, tem C no meio e termina com A?
Resposta: Bicicleta.

336. Qual a semelhança entre uma árvore de natal e um padre?
Resposta: As bolas são só de enfeite.

337. Você acha um elétron e leva ele para casa, qual é o nome dele?
Resposta: Elétrondoméstico.

338. O que é, o que é? diga-me se for capaz. Diga-me quem é aquele que num
instante se quebra se alguém diz o nome dele.
Resposta: O silêncio.

339. Um carro foi comprado na África. Qual é o nome do filme?
Resposta: Madagas Car.

340. Homens cafajestes buscando a mulher ideal para casar. Qual o nome do
filme?
Resposta: Procura-se um amor que goste de cachorros.

341. Qual é o elemento apropriado para cumprimentar o ganhador do Nobel de
Química?
Resposta: Halo gênio.

342. Por que o Manuel guarda uma garrafa vazia na geladeira?
Resposta: Porque sempre aparece alguém que não bebe nada na casa dele.

343. Que carro o Pikachu pediu quando foi na concessionária?
Resposta: Pikapi.

344. Por que a loira tomou o remédio antes da hora certa?
Resposta: Pra pegar a doença de surpresa!

345. O que tem a cabeça cheia de dentes e os vampiros temem muito?
Resposta: Alho.

346. O que é, o que é? Tem barba e não é bode tem dentes e não morde.
Resposta: Milho.

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

348. Por que o time de basquete chamou o sapo para jogar?
Resposta: Porque ele acerta na mosca.

349. O que é pior do que encontrar uma barata na sua comida?
Resposta: Encontrar apenas meia barata.

350. Sem dedos eu aponto, sem braços eu golpeio, sem pés eu corro. O que sou?
Resposta: Relógio.

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

352. Não estou vivo, mas cresço. Não tenho pulmões, mas preciso de ar. Não
tenho boca, mas a água me mata. Quem sou eu?
Resposta: Fogo.

353. Por que a Igreja Católica vai finalmente deixar os padres casarem?
Resposta: Pra eles aprenderem como realmente é o inferno.

354. Um surfista foi atacado por um tubarão e perdeu os dois pés. Qual o nome
do filme?
Resposta: Os Pés-tinha.

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

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

357. 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.

358. Por que a macarrão foi convidado para a festa e a batata não?
Resposta: Porque o macarrão é massa e a batata é palha.

359. Para qual santo você reza quando precisa comprar um novo computador?
Resposta: Santa Ifigênia.

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

361. Por que quando o hexano foi preso, ele fugiu da cadeia?
Resposta: Porque a cadeia era aberta.

362. 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.

363. Seu cachorro está latindo no quintal e sua esposa gritando no jardim, quem
você deixa entrar primeiro?
Resposta: O cachorro é claro. Ele vai calar a boca assim que entrar.

364. Qual a semelhança entre o namoro à distância e a orelha de um boi?
Resposta: Os dois estão perto do chifre e longe do rabo.

365. O que é um pontinho marrom com uma pasta em cima de uma árvore?
Resposta: Um mico-empresário.

366. O que é, o que é? Tem mais ou menos um palmo, tem um buraco na ponta
e um poco de cabelo no pé, quem tem usa, quem não tem usa o dedo.
Resposta: Escova de dente.

367. Qual é a planta preferida do professor de matemática?
Resposta: Qualquer uma que tenha a raiz quadrada.

368. Qual super-herói sempre chega pontualmente no trabalho?
Resposta: No-turno.

369. Uma garrafa com sua rolha custa R$ 1,10. Sabendo que a garrafa custa R$
1,00 a mais que a rolha, qual é o preço da rolha?
Resposta: A rolha custa R$ 0,05 e a garrafa R$ 1,05.

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

371. Tem um gato chamado Tido ele sempre fica no cesto, certo dia ele foi
embora. Qual é o nome do filme?
Resposta: O cesto sem Tido.

372. O que é minha, eu te dou, e ainda continua sendo minha?
Resposta: Minha fotografia.

373. O que 6 carbonos e 6 hidrogênios estavam fazendo na igreja?
Resposta: Benzeno.

374. Por que a loira toda hora está com um bebê diferente?
Resposta: Porque tem que trocar o bebê de hora em hora.

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

376. O que o Mickey disse quando esbarrou na panela quente?
Resposta: Mickeymei.

377. O que é um pontinho preto na árvore usando um chapéu, uma mascara,
uma espada e uma capa?
Resposta: Um beZorro.

378. Como se chama o japonês que caiu no balaio de caqui?
Resposta: Massaro Kaki Kabunda.

379. Um cachorro estava procurando emprego, depois de muito tempo de
procura, ele conseguiu trabalhar como pedreiro. Qual o nome do filme?
Resposta: O cão peão.

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

381. O que é que é um palmo de nervo duro, nem é carne e nem é osso, quando
está bem vermelhinho desce água pelo pescoço?
Resposta: Vela.

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

383. A Ana Maria Braga chamou a Hebe de perua. Qual é o nome do filme?
Resposta: Olha Quem Está Falando.

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

385. O que é, o que é? Tem rabo de porco, mas não é porco. Pé de porco, mas
não é porco. Costela de porco, mas não é porco.
Resposta: Feijoada.

386. O filho do meu pai é o pai do padre. O que eu sou do padre?
Resposta: Tio.

387. Qual a cidade Sul-americana que pende nos galhos da árvore?
Resposta: Lima.

388. Qual o animal que a gordinha não quer encontrar de jeito nenhum quando
fica magra?
Resposta: O ex-quilo.

389. O que é enrolado, tem a cabeça rachada e vive apertado?
Resposta: O parafuso.

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

391. Qual a semelhança entre a ventania e a mulher feia?
Resposta: Os dois só quebram o galho.

392. Fui na feira e comprei uma bela, cheguei em casa e comecei a chorar com
ela.
Resposta: Cebola.

393. Começou um incêndio nos pés de manga. Por que os bombeiros não o
apagaram?
Resposta: Porque o fogo destruiu as mangueiras.

394. Qual a banda que estimula os jovens a seguirem carreira militar?
Resposta: Ser PM aos 22.

395. Por que o menino sempre deixa o seu óculos na escada?
Resposta: Porque é óculos de-grau.

396. Se eu entrei 4 vezes em um lugar, quantas vezes tive que sair?
Resposta: 3

397. O que é um pontinho azul lutando contra um amarelo?
Resposta: É o Bluece Lee contra Jean-Claude Fandango.

398. Fruta vermelha, doce e saborosa. Quando está madura fica mais gostosa.
Resposta: Caqui.

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

400. Papai e mamãe têm quatro filhas e cada filha tem um irmão. Quantas
pessoas tem na minha família?
Resposta: Sete.

401. O que acontece com um pneu após passar por uma pista molhada e fria?
Resposta: Pega pneumonia.

402. O que é, o que é? Nair tem na frente, Nando tem no meio e Cristian tem
atrás.
Resposta: A letra N.

403. O que começa com B, no meio tem C, termina com TA e fica entre as
pernas?
Resposta: A bicicleta.

404. Qual é a diferença entre os argentinos e os terroristas?
Resposta: Os terroristas têm simpatizantes.

405. Uma mulher pulou da janela de um prédio segurando um ferro de passar.
Como eles estão?
Resposta: A mulher está no hospital em estado grave e o ferro passa bem.

406. Um tênis afundou no meio do mar. Qual o nome do filme?
Resposta: TitaNIKE.

407. Se você mudar uma letra em meu nome, irá aparecer o nome do animal
que é meu maior inimigo. Quem sou eu?
Resposta: O rato.

408. Um homem aceitou um desafio de beber 1000 latinhas de Coca-Cola de
uma vez, mas ele tomou 999 latas e não aguentava mais. Qual o nome do
filme?
Resposta: Mil são impossível.

409. Por que a loira faz um buraco no guarda-chuva quando está chovendo?
Resposta: Pra ver quando a chuva vai passar.

410. Por que a professora entrou na sala de aula usando óculos de sol?
Resposta: Porque os alunos eram brilhantes.

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

412. Onde os presos escrevem as coisas do seu dia-a-dia?
Resposta: No presi-DIÁRIO.

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

414. Eu como palha frita, qual é a palha que o palhaço come?
Resposta: Palha Assada.

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

416. Por que o filho do eletricista quer entrar pra Polícia?
Resposta: Pra fazer parte do Batalhão de Choque.

417. Qual órgão do corpo que passa dias sem falar com ninguém?
Resposta: O nariz, pois tem dias que fica irritado.

418. Qual é o animal cuja espécie, o macho tem duas fêmeas?
Resposta: O pato, porque ele tem duas patas.

419. O que são vários pontinhos coloridos pulando no meio do mato?
Resposta: Formigas treinando para o carnaval.

420. O que no masculino conduz água e no feminino produz açúcar?
Resposta: Cano e cana.

421. Quantos portugueses são necessários para colocar um prego na parede?
Resposta: 100 portugueses, 1 para segurar o prego na parede e 99 para empurrar a parede.

422. Qual a semelhança entre o Rio Grande do Norte e o fim do ano?
Resposta: Ambos tem Natal.

423. Qual é o país que tem duas sílabas e uma delas é de comer?
Resposta: Japão.

424. Como se chama o estado em que a água se evapora rápido?
Resposta: São Paulo.

425. O que disse uma pessoa após ter descoberto que havia comprado um óculos
sem as lentes?
Resposta: Cuidado, é armação!

426. Qual a semelhança entre o Verbo e o Buzz Lightyear?
Resposta: Vão ao infinitivo e além!

427. Dois pais e dois filhos sentaram-se para comer ovos no café da manhã.
Cada um comeu um ovo. Quanto ovos eles comeram no total?
Resposta: 3

428. O que cresce quando ela pega com as mãos, passa por entre os seios e
depois se enfia num buraco?
Resposta: O cinto de segurança.

429. Um menino perdeu um pé em uma armadilha de urso. Após levá-lo ao
hospital a família, pensando na possibilidade de reimplante, voltou ao local
para procurar o pé. Qual o nome do filme?
Resposta: A Família Busca Pé.

430. Os pais desse bebê não tem braços. Qual é o nome do filme?
Resposta: Ninguém Segura esse Bebê.

431. Quantos programadores são necessários para trocar uma lâmpada?
Resposta: Nenhum, isso é problema de Hardware.

432. Como ficou o cachorro do Mickey quando ele caiu no buraco?
Resposta: Ele ficou Pluto.

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

434. Por que o passarinho mesmo batendo de cara no chão, ele acha engraçado?
Resposta: Porque ele racha o bico.

435. A namorada deu um relógio com a sua foto para o namorado. Qual é o
nome do filme?
Resposta: Quem vê cara não, vê que horas são.

436. O que é, o que é? Éramos dois irmãos unidos, os dois de uma cor. Nunca
fiquei sem missa, mas meu irmão já ficou. Para festas e banquetes a mim
convidarão. Para festas de cozinha, convidarão meu irmão.
Resposta: Vinho e vinagre.

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

438. Cida esqueceu um sapato de salto alto na casa da cumpade Maria. Qual o
nome do filme?
Resposta: O Salto da Cumpadi Cida.

439. Qual é o animal peçonhento que trabalha com montaria?
Resposta: É o escor-peão.

440. Por que a loira fica tão feliz quando monta um quebra-cabeças em uma
semana?
Resposta: Porque na caixa dizia: "de 4 a 6 anos".

441. Nas novelas, como fazer para os atores vovôs falarem mais alto?
Resposta: É só apertar o vô-lume.

442. O que são duas irmãs, uma no lado direito e outra no lado esquerdo, que
escutam muito bem?
Resposta: As orelhas.

443. Qual a diferença entre um bebê com fome e uma porca apaixonada?
Resposta: O bebê chora pelo leitinho e a porca chora pelo leitão.

444. Três caixas de leites estavam atravessando a rua, mas um carro as
atropelou. Por que só duas morreram?
Resposta: Porque uma era leite longa vida.

445. O que é um pontinho vermelho na cabeça de uma pessoa?
Resposta: Uma piolha menstruada.

446. Por que a Dora Aventureira fez a carteira de trabalho?
Resposta: Porque ela agora é trabalha-Dora.

447. O homem comeu: macarrão, feijoada, bacalhoada e omelete. Depois foi ao
banheiro. Qual é o nome do filme?
Resposta: O Quinto Elemento.

448. Qual a semelhança entre sabonete de família e festa de criança?
Resposta: Sempre tem um pentelho que ninguém sabe de quem é.

449. Como se diferencia um pirata português de outros piratas?
Resposta: O pirata português é aquele que tem tapa olho nos dois olhos.

450. Em uma partida de futebol das drogas, quem é o melhor?
Resposta: O crack.

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

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

453. Qual é o meio de transporte mais produzido e utilizado no Egito?
Resposta: Tapete.

454. Dois frangos estavam voando, mas um deles caiu. Por que o outro
continuou voando?
Resposta: Porque ele era um frango à passarinho.

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

456. Num lago, há um campo de nenúfares. Todos os dias o campo duplica de
tamanho. Se são precisos 48 dias para que o campo cubra o lago todo,
quanto tempo demoraria para o campo cobrir metade do lago?
Resposta: São precisos 47 dias, visto que no 48º dia o campo duplicará de tamanho e estará coberto.

457. No meu jardim tinha 5 pés de tomate 2 pés de abacate e 1 de banana.
Quantos pés eu tenho?
Resposta: 2 pés.

458. O tio de Pedro tem 4 filhas, Lala, Lele, Lili, Lolo. Qual falta?
Resposta: Nenhuma, porque já tem 4.

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

460. O dia anterior dois dias depois do dia anterior a amanhã é Sábado. Que dia
é hoje?

Resposta: Sexta-feira.

461. O que o Lobisomem falou quando o viu o Tony Ramos nu?
Resposta: Papai!

462. Uma pessoa está sentada, mas você não pode sentar no mesmo lugar nem
se a pessoa levantar. Onde ela está sentada?
Resposta: A pessoa está sentada no seu colo.

463. Qual é a bebida que o pessoal da cadeia gosta de tomar?
Resposta: Caldo de cana.

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

465. O que é, o que é? Alimente-me e eu vio. Dê-me água e eu morro.
Resposta: Água.

466. Como fica o inimigo do Superman depois da morte dele?
Resposta: De Luthor.

467. O que um instrutor de auto escola foi fazer em um show de forró?
Resposta: Ensinar o Frank Aguiar.

468. Meu avô tem 4 filhos e cada filho tem 4 filhos. Quantos primos eu tenho?
Resposta: 12. Três são meus irmãos e um sou eu.

469. O rapaz terminou com a garota e depois voltou com ela. Qual é o nome do
filme?
Resposta: O Ex-terminador.

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

471. Tem um número de três dígitos. O segundo dígito é 4 vezes o terceiro
enquanto o primeiro é três vezes menor do que o segundo. Qual é o
número?
Resposta: 141

472. O que é surdo, mudo e cego, mas sempre diz a verdade?
Resposta: O espelho.

473. Se 3 gatos matam 3 ratos em 3 minutos, quanto tempo levarão 100 gatos
para matar 100 ratos?
Resposta: 3 minutos.

474. Em uma corrida de frutas a maçã está ganhando. O que acontece se ela
diminuir a velocidade?
Resposta: A uva passa.

475. Eu tenho 6 ovos: Quebrei 2. Fritei 2, comi 2. Quantos sobraram?
Resposta: 4

476. Eram dois Toddynhos em cima da mesa, mas um caiu. O que o outro disse?
Resposta: Toddynho.

477. Por que o Goku e o Vegeta ganharam o concurso de dança?
Resposta: Porque eles estavam em modo super ensaiadinho.

478. O que aconteceu com o trem que desobedeceu sua mãe?
Resposta: Saiu dos trilhos.

479. De mim, surge vida, para mim, a vida retorna. Homens brigam pela minha
posse, mas nenhum deles é meu dono. Água me cerca, mas ao redor dela
eu vivo. Quem sou eu?
Resposta: Terra.

480. O que é, o que é? O duro furou o mole, o mole ficou furado e o duro ficou
pendurado.
Resposta: Brinco.

481. Gêmeos pequenos e agitados, vizinhos próximos mas separados, que
raramente estão desencontrados. O que são?
Resposta: Os olhos.

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

483. O que o pintor gaúcho usa para fazer pinturas em lugares mais altos?
Resposta: O cavale-tchê.

484. O que uma loira está fazendo quando tampa as duas orelhas?
Resposta: Ela está tentado segurar o pensamento.

485. O que o ponteiro grande do relógio disse para o ponteiro pequeno?
Resposta: Um minuto, por favor.

486. 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.

487. Eu sou eu quando você não sabe quem sou, mas quando você sabe quem
sou, eu não sou eu mais. Quem sou eu?
Resposta: Um enigma.

488. Qual o estado brasileiro que começa com um membro do seu corpo?
Resposta: Pernambuco.

489. Duas lêndias se apaixonaram. Qual é o nome do filme?
Resposta: Lêndeas da Paixão.

490. O que são oito pontinhos vermelhos piscando alternadamente?
Resposta: Uma aranha com tênis de luzinhas!

491. Diga-me cá, ó senhor, já que é tão adivinhão, que vem a ser a mim, a sogra
da mulher do meu irmão?
Resposta: Mãe.

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

493. O que é, o que é? Quatro em cima de quatro, esperando quatro, quatro não
veio, quatro foi embora, e quatro ficou.
Resposta: É o gato em cima da mesa esperando o rato, mas o rato não veio.

494. Por que o português jogou o arroz inteiro do pacote dentro do pote de
açúcar?
Resposta: Para comer arroz doce.

495. O que o sorvete disse para um policial em meio ao tiroteio?
Resposta: Me dê cobertura.

496. Como o jogador de futebol ficou depois de tomar uma bolada?
Resposta: Ele ficou bolado.

497. O que é, o que é? A mãe é verde, a filha é encarnada. A mãe é mansa e a
filha é danada.
Resposta: Pimenta.

498. O que tem 4 letras, mas tirando duas se forma o 11?
Resposta: TáXI.

499. Se o Batman fosse integrante de uma banda de rock gaúcha, qual
instrumento ele tocaria?
Resposta: Ba-tchê-ria.

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

501. O que o químico disse quando viu uma pessoa se afogando?
Resposta: O homem não é solúvel na água.

502. Um rapaz foi ao cinema ver um filme, mas sem perceber sentou em cima de
uma bala de menta. Qual é o nome do filme?
Resposta: Documentado.

503. Por que a loira estava dormindo em cima de um túmulo?
Resposta: Porque ela viu escrito "Descanse em paz".

504. O que tem pescoço mas não tem cabeça, tem braço mas não tem mão, tem
corpo mas não tem pernas?
Resposta: Camisa.

505. O que é bem redondinha, tem a beira pregueada, por fora fica sequinha, por
dentro fica molhada?
Resposta: Tampinha de garrafa.

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

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

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

509. Qual é a coisa que trabalha deitada mas dorme em pé?

Resposta: Ferro de passar.

510. Uma mulher tem 30 reais pra dividir entre suas duas filhas, que horas são?
Resposta: 15 pras duas.

511. O que é, o que é? Dá muitas voltas e não sai do lugar.
Resposta: O relógio.

512. Por que os Rolling Stones não fizeram show na arena do Palmeiras?
Resposta: Porque a turnê é mundial.

513. O que estende-se aos céus e enterra-se no chão, mas já foi tão pequena
que parecia um grão?
Resposta: Árvore.

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

515. Apareci neste mundo homem feito e já sem tino. Não nasci, nem tive mãe,
nem nunca foi pequenino. Quem sou eu?
Resposta: Adão.

516. O que é, o que é? Às vezes ouve mas não fala e as vezes fala mas não
ouve.
Resposta: O telefone.

517. O que o Homem-Aranha foi fazer na construção civil?
Resposta: Um teiado.

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

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

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

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

522. Qual é o hidrocarboneto mais presente nos vegetais?
Resposta: É o butano, porque a ciência que estuda eles é a butânica.

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

524. Ouro não é, prata não é, abre a cortina e verás o que é.
Resposta: Banana.

525. Joguei meu celular para o alto e não caiu, por quê?
Resposta: Porque ele estava no modo avião.

526. Um clube pegou fogo em Portugal. Morreram todos carbonizados. Por quê?
Resposta: Não deixaram os bombeiros entrarem pois não eram sócios.

527. Uma mulher derrubou folhas de alface no chão. Sua filha vem correndo e
escorrega nas folhas de alface, cai e morre. Qual o nome do filme?
Resposta: Al Faces da Morte.

528. Por que o namoro da goiabada com o queijo não deu certo?
Resposta: Porque o queijo era fresco.

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

530. 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.

531. O que pode ser pior do que cair um raio na nossa cabeça?
Resposta: Cair um diâmetro.

532. O que é, o que é? Todo mundo tem, é vermelho e sempre está debaixo do
céu.
Resposta: A língua.

533. Entraram na minha casa e roubaram 2 copos. Qual o nome do filme?
Resposta: RoboCopo 2.

534. Um homem tinha um dragão treinado, mas o dragão nunca ouvia quando
ele chamava. Qual é o nome do filme?

Resposta: A Má audição do Dragão.

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

536. O que dá misturar um homem invisível com um elefante?
Resposta: Um enorme nada.

537. O que é um pontinho amarelo em cima de uma limusine?
Resposta: Um milhonário.

538. Num pomar tem 3 mangueiras, mas uma delas nunca dá mangas. Por quê?
Resposta: Porque ela é mangueira hidráulica.

539. Qual o barulho de um químico caindo de um edifício?
Resposta: IUUUU PAC!

540. Numa luta entre fita isolante e a fita crepe, quem ganha?
Resposta: A fita isolante, pois ela é faixa preta.

541. A família da fazenda estava sem leite para beber com café pela manhã e o
pai mandou seus três filhos tirarem o leite das vacas. Qual o nome do filme?
Resposta: Os Três Pra Teta.

542. Qual a comida que tem um grupo de soldados prontos para guerra?
Resposta: Feijão Tropeiro.

543. 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!

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

545. Alguém deu um tapa em dois leopardos. Qual é o nome do filme?
Resposta: Velozes e Furiosos.

546. Ave sou e não voo, tenho lã e não sou carneiro. Nestas duas palavras disse
o meu nome inteiro. Quem sou eu?
Resposta: Avelã.

547. Um gato saiu à noite para beber. Na manhã seguinte, acordou na casinha
do cachorro. Qual o nome do filme?

Resposta: Dormindo com o Inimigo.

548. Por que o menino colocou o despertador embaixo da cama?
Resposta: Para acordar em cima da hora.

549. O que é que tem capa mas não é super-herói, tem folha mas não é árvore,
tem orelha mas não é gente?
Resposta: O livro.

550. Como a política científica define "radical livre" num exame de química?
Resposta: Um manifestante selvagem.

551. A mulher entra no hortifruti, coloca um alface em baixo do braço. Qual é o
nome do filme?
Resposta: Alface Oculta.

552. O que significa uma caveira loira dentro do armário?
Resposta: Campeã de esconde-esconde de 1970.

553. 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.

554. Qual é a palavra que tem apenas 3 letras, mas acaba com tudo?
Resposta: Fim.

555. O que é, o que é? Você pode me derrubar do prédio mais alto e eu vou ficar
bem, mas se você me jogar na água eu morro.
Resposta: Papel.

556. 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.

557. Qual a diferença entre um supositório e um abacaxi?
Resposta: Se você não sabe, então fique esperto!

558. Quantos anões cantavam na história da Branca de Neve?
Resposta: Seis, porque o Dunga era mudo.

559. João tinha nove carrinhos, emprestou quatro para o Arthur. Com quantos
carrinhos João ficou?

Resposta: Continuou com nove, pois ele emprestou, ele não deu.

560. O que é, o que é? Tenho uma grande memória, porém eu não sei pensar,
alguns me usam para lazer e outros para estudar.
Resposta: Computador.

561. O que um professor de química disse aos alunos na época das eleições?
Resposta: Se você não faz parte da solução, então faz parte do precipitado.

562. O que são vários pontinhos verdes numa quadra de basquete?
Resposta: O Green Team.

563. 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.

564. O que é, o que é? A única pedra que fica em cima da água.
Resposta: A pedra de gelo.

565. Uma mulher que cuida de criança se candidata à prefeita e fica em segundo
lugar. Qual o nome do filme?
Resposta: Uma Babá Quase Prefeita.

566. Se um anão fosse integrante de uma banda, qual instrumento ele tocaria?
Resposta: O baixo.

567. Qual o móvel da casa que participa da escala musical?
Resposta: Solfá.

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

569. O que um átomo de cloro respondeu para outro quando este perguntou se a
eletrólise ígnea do cloreto de sódio produz gás cloro?
Resposta: Cloro que sim.

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

571. Por que o tamanduá dorme enrolado sobre o próprio corpo?
Resposta: Para acordar com a perna formigando.

572. 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.

573. 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.

574. 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

575. Como se chama uma loira numa instituição de cientistas?
Resposta: Visitante.

576. 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.

577. 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.

578. Um pedido de cinco dúzias de ovos sofreu um acidente. Três de cada dez
ovos foram quebrados. Quantos ovos restaram?
Resposta: Foram quebrados 18 ovos e sobraram 42 ovos.

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

580. Eu estou sempre na sua frente mas você nunca me vê. Quem sou eu?
Resposta: O futuro.

581. O que é fácil de ser levantado do chão, mas difícil de jogar longe?
Resposta: Pena.

582. Qual cantor anda de carro da Ford e bebe café sem açúcar?
Resposta: Zezé de Ka amargo.

583. O que é, o que é? Vive em cima da mesa, compra-se para comer mas
ninguém mastiga, nem come.
Resposta: O prato.

584. O que é, o que é? Suas costas em meu peito, minha mão na sua testa, é em
cima do seu buraco que eu faço a minha festa.
Resposta: Violão.

585. O que se deve atirar a um argentino que está se afogando?
Resposta: O resto da família.

586. O dono do site esqueceu a própria senha. Qual o nome do filme?
Resposta: Esqueceram Admin.

587. O que é, o que é? Não tem pé, roda, asa, ventre ou nadadeira, mas mesmo
sem ser carregada pode dar ao mundo uma volta inteira.
Resposta: Notícia.

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

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

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

591. Dois chicletes se casaram e tiveram vários chicletinhos. Qual o nome do
filme?
Resposta: A Família Adams.

592. O que tem 4 patas quando novo, 2 patas quando adulto e 3 patas quando
velho?
Resposta: O bebê engatinhando, o adulto andando e velho com bengala.

593. O que você pode segurar com a sua mão esquerda mas não com a direita?
Resposta: Seu cotovelo esquerdo.

594. O que é, o que é? Quando se joga pra cima é verde, quando cai é vermelho.
Resposta: A melancia.

595. Por que o marido da viúva não pode se casar com a cunhada?
Resposta: Porque ele morreu.

596. Eu te vi onde jamais esteve e onde jamais estará, e mesmo assim, você
neste mesmo lugar será visto por mim. Quem sou eu?
Resposta: Espelho.

597. O que dá a mistura de uma tartaruga com um pinguim?
Resposta: Um sorvete de casquinha.

598. O que é, o que é? Tem números na sua frente mas não encontra o 13 de
jeito nenhum.
Resposta: O relógio.

599. Eu sou a razão de você correr. Eu sou o motivo de você gritar. Eu sou a
causa da sua dor. De mim você nunca escapará. Quem sou eu?
Resposta: Seu corpo.

600. São sete irmãos, cinco foram na feira. Quais ficaram?
Resposta: Sábado e Domingo.

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

602. É um pássaro brasileiro e seu nome de trás para frente é igual.
Resposta: Arara.

603. O que o peixe tem por dentro e o ser humano tem por fora?
Resposta: Espinha.

604. O que acontece quando você oferece a uma loira um centavo pelos
pensamentos dela?
Resposta: Ela te devolve o troco.

605. O que é, o que é? Vai até o fim do mundo sem sair do lugar.
Resposta: A letra O.

606. Qual o monossílabo tônico que começa com a letra "c" termina com a letra
"u" e ora está sujo ora está limpo?
Resposta: Céu.

607. Faustão e o Jô Soares foram morar juntos em uma casa de dois andares.
Qual o nome do filme?
Resposta: Um Dia a Casa Cai.

608. Ao todo são 3 irmãos: o mais velho já se foi, o do meio está conosco e o
caçula não nasceu. Quem são eles?
Resposta: Passado, presente e futuro.

609. Para o país é sem par,
Fonte de bem e progresso,
E a quem por ela andar,
Desejo um feliz regresso.
Resposta: Estrada.

610. O que diz um ouriço quando se encontra com um cacto?
Resposta: É você, mamãe?

611. O que Papai Noel responde quando uma criança pergunta se ele roe unhas?
Resposta: Rou, rou, rou!

612. Na televisão cobre um país; no futebol, atrai a bola; em casa incentiva o
lazer. O que é?
Resposta: A rede.

613. Um homem diz: "Irmãos e irmãs eu não tenho, mas o pai daquele homem é
filho do meu pai." De quem ele está falando?
Resposta: Seu filho.

614. Por que o dançarino não usa Photoshop e prefere o Corel?
Resposta: Porque ele é especialista em Coreografia.

615. Sobe e desce montanhas, mas está sempre imóvel. O que é?
Resposta: O caminho.

616. Quem nasceu da minha mãe, mas não sou eu nem meu irmão?
Resposta: Minha irmã.

617. Por que o Barrichello colou um relógio no carro do Schumacher?
Resposta: Porque ele queria ver o tempo passar.

618. O número 3,14 ficou preso na floresta. Qual é o nome do filme?
Resposta: As Aventuras de Pi.

619. Por que no banheiro das loiras existem dois chuveiros?
Resposta: Porque um é para água normal e o outro para água oxigenada.

620. Qual era o problema do decorador quando ele procurou um médico?
Resposta: De-coração.

621. Qual é o prato que a cozinheira nunca consegue fazer direito?
Resposta: A torta.

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

623. Quando você sabe o que sou, não sou. Quando você não sabe o que sou, eu
sou. Quem sou eu?
Resposta: Uma charada.

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

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

626. O carro do anão estragou durante o percurso. Por que ele não foi no
mecânico?
Resposta: Porque lá é mecânico de autos.

627. 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.

628. O que é um pontinho verde no aeroporto internacional?
Resposta: Um greengo.

629. Que horas são quando um elefante senta em cima de seu carro?
Resposta: Hora de comprar um carro novo.

630. Você pilota um avião, passa por cima de três nuvens e sete montanhas.
Qual é a idade do piloto?
Resposta: A sua idade.

631. O que é um pontinho azul no céu com dois pontos brilhantes?
Resposta: Um urublue com óculos espelhado.

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

633. O cabeludo estava com piolhos e raspou a cabeça, matando muitos, mas no
final, só um sobreviveu. Qual o nome do filme?
Resposta: Eu Sou a Lêndea.

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

635. Por que são necessários milhões de espermatozoides para fertilizar um
único óvulo?
Resposta: Porque os espermatozoides são masculinos e se negam a perguntar o caminho.

636. Qual o produto alimentício preferido dos escritores?
Resposta: A sopa de letrinhas.

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

638. int x = 10; int y = 10; print (x + y); Qual o nome do filme?
Resposta: O Código dá Vinte.

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

640. 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".

641. Um garoto chama o outro e lhe dá uma nota de vinte reais. Qual o nome do
menino?
Resposta: Leonardo Dávinte.

642. O que corre a casa toda, mas esta sempre atrás da porta?
Resposta: Vassoura.

643. O que é um pontinho verde voando em altíssima velocidade?
Resposta: Uma super-azeitona que vai salvar um fandango suicida.

644. Qual o tipo sanguíneo que os bacharéis em Direito têm medo?
Resposta: O AB.

645. Trabalha tempo dobrado.
Sempre de noite e de dia
Se teima em ficar parado,
só com uma corda andaria.
Resposta: O relógio.

646. O que é, o que é? Cintura longa, perna alongada, toca corneta e leva
bofetada.
Resposta: O pernilongo.

647. Qual é a diferença entre o lobisomem e a mulher feia?
Resposta: O lobisomem volta ao normal de dia.

648. Para quem recorrer quando se tem problemas com cálculos químicos?
Resposta: Chame o Avogadro em 602-1023.

649. 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.

650. O que é, o que é? É salgada e não veio do mar, é gota e não veio do céu,
quando cai não quer parar, todo mundo já lambeu.
Resposta: Lágrima.

651. O que é um pontinho vermelho pulando de galho em galho?
Resposta: Um morango-tango.

652. 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.

653. O que é, o que é? Com a cabeça fica menor e sem a cabeça fica maior.
Resposta: O travesseiro.

654. O que cava sem ter mãos, caminha sem ter pé e ronca sem ter boca?
Resposta: O rio.

655. No corpo de um humano e do planeta Terra, sou o que mais existe nele,
quem sou eu?
Resposta: A água.

656. Quando alguém tem um problema cardíaco, o que fazer?

Resposta: Apagar a luz, porque o que os olhos não vêm o coração não sente.

657. Por que o astronauta que matou o outro no espaço não foi preso?
Resposta: Foi um crime sem gravidade.

658. O caminhoneiro criou um Twitter. Qual o nome do programa?
Resposta: Siga Bem o Caminhoneiro.

659. Um homem bateu a cabeça na quina de uma mesa e morreu. Qual é o nome
do filme?
Resposta: Má quina Mortífera.

660. Uma freira tinha que colocar supositório em três recém-nascidos. Depois do
primeiro supositório, o telefone tocou e ela foi atender. Quando voltou, não
se lembrava mais em qual das crianças já havia colocado o supositório. Qual
é o nome do filme?
Resposta: Madre Teresa de Qual Cu Tá.

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

662. O que é, o que é? É meu, mas meus amigos usam mais do que eu.
Resposta: O meu nome.

663. Por que a loira toma banho com o chuveiro desligado?
Resposta: Porque o xampu dela é para cabelos secos.

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

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

666. O que é, o que é? No mato está batendo e em casa está calado.
Resposta: O machado.

667. O que é, o que é? Todo mundo consegue abrir, mas ninguém sabe fechar.
Resposta: Ovo.

668. Quais as capitais brasileiras mais faladas no mês de dezembro?
Resposta: Natal, Belém e Salvador.

669. Como as testemunhas de jeová são chamadas no Japão?
Resposta: Inxexion de xaco.

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

671. O metil e o metano decidiram pular de um precipício, quem pulou primeiro?
Resposta: O metil, porque ele é o radical.

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

673. O que é, o que é? Tem um palmo de pescoço, tem barriga e não tem osso.
Resposta: Garrafa.

674. As bezerras mamaram tanto na vaca que ela morreu. Qual é o nome da
banda?
Resposta: Mamonas Assassinas.

675. Um homem foi a um banheiro e morreu. Qual o nome do filme?
Resposta: A Cagada Final.

676. O que é, o que é? Não se come, mas é bom para se comer.
Resposta: O talher.

677. O que tem bico mas não bica, tem asa mas não voa e tem perna mas não
anda?
Resposta: Uma ave morta.

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

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

680. O que é que geralmente tem um tom avermelhado, os homens gosta de
socar com força, mas não grita de dor?
Resposta: O saco de boxe.

681. Sei pular, mas só uma vez isso farei. Quando voltar a cair, outra forma
terei. Quem sou eu?

Resposta: Pipoca.

682. O que é um pontinho branco no canto da sala de aula?
Resposta: Uma pipoca de castigo.

683. O que fica no meio do mato com o guarda-chuva aberto?
Resposta: O cogumelo.

684. O que é um objeto cortante em poder de um cachorro?
Resposta: Um cão-nivete.

685. O que acontece quando você esfrega uma lâmpada debaixo d'água?
Resposta: Aparece um Hidrogênio.

686. Pedro estava no deserto, ele estava morto de fome e de sede. No seu lado
direito há uma garrafa de 2 litros de água, e no lado esquerdo uma prato
cheio de comida. Qual ele escolhe primeiro?
Resposta: Nenhum, porque ele está morto de fome e de sede.

687. Imagino que tenho 50 reais, Zezinho 20 e Emily 40. Quantos temos no
total?
Resposta: Nada, pois é só imaginação.

688. Por que é mais difícil fazer um boneco de neve loira?
Resposta: Porque tem que deixar a cabeça oca primeiro.

689. Como você sabe que uma loira mexeu em seu computador?
Resposta: Quando a tela esta cheia de corretivos.

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

691. Uma placa placa de gelo tem 1 centímetro de largura e 2 centímetros de
comprimento. Qual é o nome do filme?
Resposta: A Área do Gelo.

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

693. O que é, o que é? Não tem olhos, mas pisca; não tem boca, mas comanda.
Resposta: O semáforo.

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

695. Uma orquestra esteve reunida, mas não conseguiu tocar nenhuma música.
Qual o nome do filme?
Resposta: Os intocáveis.

696. O que é uma casa verde, dentro da casa verde tem uma casa de palha,
dentro da casa de palha tem uma casa branca, e dentro da casa branca tem
um tanque d'água?
Resposta: O coco.

697. O rei usava um sapato muito liso que escorregava toda hora e fazia ele cair.
Qual é o nome do filme?
Resposta: O escorregão rei.

698. O que é, o que é? Estou no início da rua, no fim do mar e no meio da cara.
Resposta: A letra R.

699. O que é, o que é? Ele é magro pra chuchu, tem dentes mas nunca come e
mesmo sem ter dinheiro, dá comida a quem tem fome.
Resposta: O garfo.

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

701. O que o seno respondeu quando bateram na porta do banheiro?
Resposta: Tangente!

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

703. Quando os povos ameríndios comeram carne pela primeira vez?
Resposta: Quando chegou o Cristovão Com-lombo.

704. 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

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

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

707. O que é, o que é? Quando dizemos o seu nome, ele deixa de existir.
Resposta: Silêncio.

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

709. O que é, o que é? O homem tem no meio, a mulher tem na frente, o padre
não tem.
Resposta: A letra M.

710. Uma mãe tem 30 reais para dividir entre duas filhas. Qual o horário?
Resposta: 13:45 (quinze para as duas).

711. Que música Raul Seixas cantava quando pediam para ele programar em
Java?
Resposta: Eu prefiro C...

712. Gretchen foi aprender a lutar com o Anderson Silva. Qual o nome do filme?
Resposta: Como Treinar o Seu Dragão.

713. Um médico muito louco inventou um remédio que curava a dor antes
mesmo dela aparecer. Qual é o nome do filme?
Resposta: O Extermina Dor do Futuro.

714. O que é que pode passar diante do sol sem fazer sombra?
Resposta: O vento.

715. O que é um refrigerante de laranja vestido no Halloween?
Resposta: Um Fanta-siado.

716. O que uma exportadora e a sua opinião têm em comum?
Resposta: Nenhuma das duas importa.

717. 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.

718. Se você tem três xícaras de açúcar e você pega uma, quantas xícaras você
tem?
Resposta: Uma.

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

720. O que é que tem que ser lambido para enfiar no buraco mais facilmente?
Resposta: A linha da agulha.

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

722. Quando uma pessoa nasce no Brasil, vive nos Estados Unidos e morre no
Japão, o que ela é?
Resposta: Defunto.

723. Havia dois caminhões voando. Um caiu. Por que o outro continuou voando?
Resposta: Porque era um caminhão-pipa.

724. O que é que quanto mais se enxuga, mais molhada fica?
Resposta: A toalha.

725. O que é que voando de mão em mão, sobre golpes bem batidos, obriga a
saltos repetidos a quem lhe der a mão?
Resposta: Peteca.

726. Como você chama um pinguim com uma raquete pequena na mão?
Resposta: Pinguim-Pongue.

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

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

729. O que Deus dá duas vezes, e se alguém quiser mais, terá que mandar
fazer?
Resposta: Os dentes.

730. Um gordo e um magro se jogam de um prédio. Quem chega no chão
primeiro?
Resposta: O magro. Porque o gordo parou pra recuperar o fôlego.

731. Qual é o estado brasileiro que está em todas as igrejas?
Resposta: Espírito Santo.

732. Por que no dia dos namorados o comércio vende mais que no dia das mães?
Resposta: Porque mãe a gente tem uma só.

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

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

735. Um fanho e gago foi dar uma palestra. Qual o nome do filme?
Resposta: Missão Impossível.

736. O que é um pontinho amarelo ultrapassando um pontinho verde na estrada?
Resposta: É um Uno-Milho ultrapassando um VolksVagem.

737. Qual é o jogador de futebol que dá premiações para os filmes?
Resposta: O Oscar.

738. O que é, o que é? Tem 4 pernas, mas não anda e tem 2 braços, mas não
abraça.
Resposta: A cadeira.

739. Qual o brinquedo favorito do Batman no parque de diversões?
Resposta: O carrinho de bat-bat.

740. O que é, o que é? Faz chorar, mas não é cebola. Você mata, mas não tem
vida.
Resposta: Saudade.

741. Eu estou sempre debaixo dos seus pés, posso ser visto ao sol do meio dia,
você nunca pode fugir de mim. O que sou eu?
Resposta: Sombra.

742. Por que devemos enterrar a sogra 10 metros para baixo do normal?
Resposta: Porque no fundo, no fundo, a sogra é uma pessoa boa.

743. O que aconteceu com o ferro de passar roupa ao cair da mesa?
Resposta: Ficou passando mal.

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

745. Sempre quietas, sempre agitadas, dormindo de dia, à noite acordadas.
Resposta: Estrelas.

746. Em uma sorveteria, um sorvete estava brigando com outro. Qual o nome do
filme?
Resposta: Creme versus creme.

747. O que é um pontinho verde sobre um pontinho amarelo no canto da sala?
Resposta: É uma ervilha de castigo ajoelhada no milho.

748. O M e o N estavam brincando de esconde-esconde, o M se escondeu muito
mal. O que o N disse pro M?
Resposta: MTV.

749. Como se chama o animal que faz cocô e põe a culpa nos outros?
Resposta: Cacatua.

750. Se são precisos 5 minutos para 5 máquinas produzirem 5 produtos, quanto
tempo demorariam 100 máquinas a produzir 100 produtos?
Resposta: São precisos os mesmos 5 minutos.

751. Dizem que sou rei e não tenho reino, dizem que sou loiro e cabelos não
tenho, dizem que ando mas não me movo, acerto relógios sem ser
relojoeiro. Quem sou eu?
Resposta: O Sol.

752. O que quando está trabalhando tem o chapéu na cabeça, mas quando está
descansando tem o chapéu no pé?
Resposta: Caneta.

753. O que o homem perguntou quando encontrou o Batman no elevador?
Resposta: Se ele ia DC.

754. Qual tipo de queijo é um gigante móvel duplo na cozinha?
Resposta: Par-Mesão.

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

756. O que é, o que é? Quando a gente fica em pé, ele fica deitado e quando a
gente fica deitado, ele fica em pé.
Resposta: O pé.

757. Por que o marido da Mulher Maravilha foi internado na clínica de
reabilitação?
Resposta: Porque ele era viciado em heroína.

758. Qual a diferença entre roupa e Cálculo 1 na faculdade?
Resposta: Roupa dá pra passar.

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

760. O que é um ponto roxo indo em direção a um ponto amarelo em cima da
geladeira?
Resposta: Uma super-ameixa indo salvar um fandangos suicida.

761. O que te pertence, mas as outras pessoas utilizam mais do que você?
Resposta: O seu nome.

762. O que é, o que é? Uma casinha branca, sem porta, sem tranca.
Resposta: O ovo.

763. Um casal de japoneses tinham 20 filhos. Qual é o nome do casal?
Resposta: Kissaco e Kioco.

764. O mais velho olha para o norte e mais novo para o sul. Que horas são?
Resposta: Seis horas.

765. No meu jardim tinha 5 pés de tomate, 2 pés de abacate, e 1 pé de banana.
Quantos pés eu tenho?
Resposta: Eu só tenho dois.

766. O que uma galinha falou para a outra na hora de fazer o café?
Resposta: Po-pô-pó?

767. O gaúcho não achava o seu carro no estacionamento. Qual o modelo do
carro?
Resposta: Kadetche.

768. O que é, o que é? Nasceu na água e na água foi criado, mas se colocarem
ele de volta para a água, ele morre.
Resposta: O gelo.

769. Qual é a diferença entre o papel higiênico e uma lixa de pedreiro?
Resposta: Passe os dois na bunda, o que te fizer gritar é a lixa.

770. O que é que a vaca tem quatro e a mulher só tenho duas?
Resposta: Pernas.

771. 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!

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

773. Na água nasci, na água me criei, mas se me jogarem na água, na água
morrerei. Quem sou eu?
Resposta: O sal.

774. O que vale mais que um ouro, não custa nenhum centavo, é fácil de achar e
difícil de perder?
Resposta: Um amigo.

775. Qual o resultado do cruzamento da girafa com o carro?
Resposta: Um alto-móvel.

776. 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.

777. Por mais bonito que eu seja, quem me vê não me deseja. Quem sou eu?
Resposta: Caixão.

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

779. Por que o filho do bombeiro não pode ir para a aula de educação física?
Resposta: Porque iam brincar de queimada.

780. Qual a semelhança entre a loira inteligente e o dinossauro?
Resposta: Os dois estão extintos.

781. O que tem escamas, mas não é peixe, tem coroa, mas não é rei?
Resposta: Abacaxi.

782. 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.

783. O pescador diz "mar", o carneiro no monte diz "mé", o caçador à caça diz
"lá", e o pobre à porta diz "dá". O que é?
Resposta: Marmelada.

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

785. Um homem que estava com uma forte diarréia, colocou sua TV na frente do
banheiro para assistir ao jogo de futebol. Qual o nome do filme?
Resposta: Vi da privada.

786. O que é, o que é? Incha, incha, até pingar, depois de pingar murcha.
Resposta: Nuvem.

787. O que o Chaves perguntou para um senhor que acabou de sair de uma
balada às sete da manhã?
Resposta: O Senhor Madruga?

788. Qual é a diferença entre uma pizza e a sua opinião?
Resposta: A pizza eu pedi.

789. O que é, o que é? Está na sua frente mas você não vê.
Resposta: O futuro.

790. Só me gasto em comer, senão de nada valia, sirvo pobre e sirvo rico, e a
mais alta fidalguia.
Resposta: Faca.

791. O que é, o que é? Quando parte uma, partem as duas. Quando chega uma,
chegam as duas.
Resposta: Pernas.

792. O que você faz quando uma loira joga uma granada em cima de você?
Resposta: Tira o pino e joga de volta.

793. 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.

794. O que é que está no meio do começo, no começo do meio, e no final do fim?
Resposta: A letra M.

795. Qual o resultado do cruzamento entre um japonês com um pavão?
Resposta: Um espanador de cabo curto.

796. 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.

797. Qual a semelhança de um carro a álcool e o goleiro do seu time?
Resposta: Quando a gente mais precisa, nenhum pega.

798. Por que a loira liga o ferro de passar para navegar na internet?
Resposta: Para passar um e-mail.

799. Dentro de ti me estou, dentro de ti me tenho. Não saio de dentro de ti, sem
meter o que tenho?
Resposta: Calças.

800. Qual a palavra de oito letras que tirando quatro continua oito?
Resposta: Biscoito.

801. O que é, o que é? Você sabe de onde eu venho, sabe pra onde eu vou, sabe
meu nome, mas não sabe a minha cor.
Resposta: O vento.

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

803. O que o Exterminador do Futuro falou com o homem que conserta
computadores?
Resposta: Instala Vista, baby.

804. E então Jesus disse: "y= 2x² +4x -3". O que era isso?
Resposta: Mais uma de suas parábolas.

805. O que é, o que é? Você consegue segurar sem nunca encostar nela.
Resposta: Respiração.

806. Qual a cidade portuguesa que tirando-lhe duas letras do meio fica animal
rastejante?
Resposta: Coimbra.

807. Um homem estava andando pela floresta, quando avistou 3 animais, um
urso maluco, um macaco raivoso e uma onça morta de fome. Por onde ele
deveria passar?
Resposta: Pela onça, porque ela está morta.

808. Ninguém me busca durante a noite, e de dia eu me escondo. Apesar de
parecer pequena, eu sou muito maior do que você pode imaginar. Quem
sou eu?
Resposta: Estrela.

809. O que é, o que é? São quatro irmãos que correm, correm, correm, mas não
conseguem alcançar um ao outro?
Resposta: Os pneus.

810. O que é, o que é? Na água não se afoga, no fogo não se queima e o vento
não leva.
Resposta: O Sol.

811. O que é, o que é? De dia fica no céu e à noite fica na água.
Resposta: A dentadura.

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

813. Em dois anos eu sei que terei o dobro da idade que tinha cinco anos atrás.
Quantos anos eu tenho?
Resposta: 12

814. Por que a mãe colocou o nome do filho de matemática?
Resposta: Porque ele só dava problemas.

815. Por que a enfermeira gosta de fazer exercícios físicos?
Resposta: Porque ela só corre.

816. Por que se você encostar o ouvido no túmulo do Beethoven você escuta a
música dele ao contrário?
Resposta: Porque ele está decompondo.

817. Por que uma loira não pode ouvir música no fone de ouvido?
Resposta: Porque o som não se propaga no vácuo.

818. Por que a garota só conversava no banheiro e nunca contava aos outros a
sua conversa?
Resposta: Porque era uma conversa privada.

819. O que aconteceu quando perguntaram ao cachorro qual o pior cantor?
Resposta: Ele respondeu Latino.

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

821. O que tem nome de um animal e tem na alma das pessoas?
Resposta: A preguiça.

822. 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.

823. Qual a diferença entre uma mulher de TPM e um sequestrador?
Resposta: Com o sequestrador ainda existe uma possibilidade de negociação.

824. O que o aluno fala para a professora e gosta de receber dos pais?
Resposta: Presente.

825. O que é que tem avião mas não é aeroporto, tem dinheiro mas não é
banco?
Resposta: O terno do Silvio Santos.

826. O que é, o que é? Tem coroa mas não é rei, tem espinho mas não é peixe?

Resposta: O abacaxi.

827. Redondinho, redondinho, como a pedra de um moinho. O que é?
Resposta: Queijo.

828. O que é, o que é? Se pega pelo pau e a saia levanta.
Resposta: O guarda-chuva.

829. Qual é a roupa que o homem pensa quando vê a sogra em cima do muro?
Resposta: Tomara que caia.

830. Qual a diferença entre um advogado e uma sanguessuga?
Resposta: A sanguessuga irá embora quando sua vítima morrer.

831. Qual é a diferença entre a bala de um revólver e um repórter?
Resposta: A bala faz o furo e o repórter procura o furo.

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

833. O que é, o que é? Tem letras, pontos e alguns podem ter números.
Resposta: Os livros.

834. 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.

835. Por que é difícil explicar o que é sentido figurado para um ladrão?
Resposta: Porque eles sempre levam as coisas, literalmente.

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

837. Um cara sentou em uma cadeira cheia de purpurina. Qual é o nome do
filme?
Resposta: Ânus Dourados.

838. Por que não seria interessante um filme só sobre números?
Resposta: Porque seria uma má temática.

839. Quando é que um jogador de futebol trata o adversário como criança?

Resposta: Quando dá um carrinho.

840. O que é, o que é? O castelo que nem um rei ou rainha mora.
Resposta: O castelo de areia.

841. Quanto mais eu minto, mais as pessoas confiam em mim. Quem sou eu?
Resposta: Político.

842. Por que a loira jogou uma faca dentro de um copo com água?
Resposta: Porque ela queria matar a sede.

843. O Batman vestiu o seu melhor bat-vestido e calçou os melhores batsapatos. Onde é que ele foi?
Resposta: A um bat-zado.

844. Por que a loira se jogou de um prédio com um shampoo na mão?
Resposta: Porque o shampoo era anti-queda.

845. O diabo tinha uma mania terrível de ler gibi, quando ia ao cinema. Qual o
nome do filme?
Resposta: O Demo leitor.

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

847. Qual o nome da fruta que tem sete letras, mas tirando cinco fica onze?
Resposta: Abaca-XI.

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

849. O que é, o que é? Tem chapéu, mas não tem cabeça, tem boca mas não
fala, tem asa mas não voa.
Resposta: Bule.

850. O que é uma porção de pontinhos azuis na floricultura?
Resposta: Bluequê de flores.

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

852. Qual é o esporte mais popular entre os chefs mexicanos?

Resposta: O beisebol, porque se joga com o taco.

853. Como é que os bonés se cumprimentam de dia na França?
Resposta: Aba-Jour.

854. O que é que quando uma parte, a outra parte logo em seguida?
Resposta: A perna.

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

856. Um cavalo estava com sono e foi na cozinha fazer um café bem forte, mas o
café ficou fraco. Por quê?
Resposta: Porque ele tinha pocopó pocopó pocopó.

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

858. O que é pequeno como um rato, mas cuida da casa como um leão?
Resposta: O cadeado.

859. O que você obtém quando dá para uma loira um centavo pelos
pensamentos dela?
Resposta: Troco.

860. Qual é a bebida que se bebe devagar, devagar, devagarinho?
Resposta: Martini da Vila.

861. Qual é a música que vem da Bahia e é composta por minerais?
Resposta: Arrocha.

862. Deus tem, mas a rainha, não. O duque tem no começo, e o rei Midas tem
no meio. O que é?
Resposta: A letra D.

863. Tem no quarto com duas sílabas. O rei dos animais com duas sílabas.
Animal que muda de cor.
Resposta: Cama-leão.

864. O que dá a mistura de um macaco com um sanduíche de queijo?

Resposta: Um x-panzé.

865. Qual o bairro de São Paulo que é frequentado pelos tatus que não tem
carro?
Resposta: Tatuapé.

866. O que é, o que é? Quem faz, não usa. Quem usa, não vê. Quem vê, não
quer usar.
Resposta: O caixão.

867. Andando por uma rua, um homem conta 10 árvores à sua direita. Na volta,
conta 10 árvores à sua esquerda. Quantas árvores ele viu no total?
Resposta: 10

868. Um homem sem braços se casou com a mulher também sem braços e
tiveram um filho. Qual é o nome do filme?
Resposta: Ninguém Segura esse Bebê.

869. Difícil de pegar, fácil de segurar. Não sou visto a não ser que esteja frio.
Quem sou eu?
Resposta: Ar.

870. O que é o que é? A gente coloca na boca todo dia, mata a fome, mas a
gente não come.
Resposta: Garfo.

871. 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.

872. O que os personagens do Toy Story falam quando alguém espirra?
Resposta: Sau-Woody.

873. Qual o próximo número na sequência: 2, 10, 12, 16, 17, 18, 19, ...?
Resposta: 200. Todos os números começam com a letra D.

874. O que é que tem o corpo comprido e a cabeça grande?
Resposta: O palito de fósforo.

875. Por que o filho e a mulher do Hulk se separaram dele?
Resposta: Porque o Hulk estava verde e precisava ser mais maduro.

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

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

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

879. Por que uma loira só troca a fralda do seu bebê uma vez por semana?
Resposta: Porque na embalagem diz: "para 6 a 8 quilos".

880. Eu tenho dois olhos na frente e muitos olhos na minha cauda. Quem sou
eu?
Resposta: Pavão.

881. Um cão foi ao cinema e na poltrona sentou em um prego. Qual o nome do
filme?
Resposta: Fura-cão.

882. Quando você sabe que uma professora de matemática virou funkeira?
Resposta: Quando ela chama o polígono regular de oito lados de quadradinho de oito.

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

884. Por que quem vive no Brasil não pode mais legalmente ser enterrado?
Resposta: Porque costuma-se enterrar os mortos.

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

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

887. Eu sou um recipiente que segura água, mas não sou uma xícara. Se você
quiser me encontrar, olhe para cima. Quem sou eu?
Resposta: Côco.

888. A família pegou estrada e, no meio da viagem, o caçula vomitou todo o
carro. Qual o nome do filme?
Resposta: Esqueceram Dra-min.

889. O que é que nasce no campo, cria em verdes laços, chora por ela quem a
faz em pedaços?
Resposta: Cebola.

890. O que é, que é? No monte se cria, e no monte se corta, e ninguém o deseja,
perto da sua porta.
Resposta: Caixão.

891. O que é, o que é? No alto está, no alto mora, chama gente para dentro e ela
fica de fora.
Resposta: Sino.

892. 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.".

893. Eu não posso ser queimado no fogo nem afogado em água. Quem sou eu?
Resposta: Gelo.

894. O que um rato brasileiro falou para um rato americano?
Resposta: Camon-dongo.

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

896. O que anda mas não tem pé, assobia mas não tem boca?
Resposta: Vento.

897. O que é, o que é? De dia tem quatro pés e de noite tem seis.
Resposta: A cama de solteiro.

898. Com dez patas vai de lado, constelação tem seu nome, não tem pescoço e é
caçado porque é gostoso e se come.
Resposta: O carangueijo.

899. O que é, o que é? Essa aqui não é bolinho. Adivinhe se puder: Quando mais
quente ele está, mas fresco o danado é.
Resposta: Pão.

900. Adriano, Vágner Love e Bruno em um carro. Quem dirige?
Resposta: A polícia.

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

902. Nas Olimpíadas dos bichos, qual o prêmio que os macacos almejam?
Resposta: A banana ouro e a banana prata.

903. Há um pato entre dois patos, um pato atrás de um pato e um pato na frente
de outro pato. De quantos patos estamos falando?
Resposta: 3 patos.

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

905. Um homem foi ao cinema. Ao chegar lá, apareceram 10 meninos e
começaram a jogar balas de menta no telão. Qual é o nome do filme?
Resposta: Os Dez Manda Mentas.

906. Como se protege a sola dos calçados para que eles não fiquem gastos?
Resposta: Protetor solar.

907. O que é que quanto mais claro mais, difícil fica de ser visto?
Resposta: Pupila.

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

909. O que é, o que é? Tem o pai cantor, a mãe desdentada e o filho amarelo.
Resposta: Galinha.

910. Um homem estava indo para a Bahia com suas sete irmãs. Cada irmã
carregava sete caixas, cada caixa tinha sete gatos, cada gato estava com
sete filhotes. Quantos estavam indo para a Bahia?
Resposta: 2752

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

912. O que é que são três, parecem dois, mas só se vê um?
Resposta: Uma grávida de gêmeos.

913. De leite é feito, muito bom e nutritivo e seu nome rima com beijo. O que é?
Resposta: Queijo.

914. Com capa, ele não dança. Sem capa, não pode dançar. Pra dançar, se bota
a capa. Tira-se a capa pra dançar.
Resposta: Pião.

915. Nunca para frente, sempre para trás, para crianças sou muito devagar, para
adultos fui rápido demais. Quem sou eu?
Resposta: Infância.

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

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

918. O que é, o que é? Você joga fora a parte de fora, e cozinha a parte de
dentro. Aí você come a parte de fora e joga fora a parte de dentro.
Resposta: Espiga de milho.

919. Por que o jogador não estava conseguindo ligar do campo?
Resposta: Porque ele estava fora de área.

920. O que tem boca mas não come, tem leito mas não dorme, tem corrente
mas não é preso?
Resposta: O rio.

921. Uma loira e uma morena se jogam de um prédio. Quem chega no chão
primeiro?
Resposta: A morena. Porque a loira tem que parar para pedir informação.

922. Qual é a ferramenta que sempre aponta onde as pessoas e coisas estão?
Resposta: Ali-cate.

923. O que é, o que é? Um animal que anda com a pata na cabeça.
Resposta: Um pato apaixonado.

924. Sou frio e também sou quente, sou fraco e também sou forte, nunca posso
estar parado, vejam lá a minha sorte. Quem sou eu?
Resposta: Vento.

925. O que é que ele morre queimado e ela morre cantando?
Resposta: O cigarro e a cigarra.

926. Em que dia a plantinha não pode entrar no hospital?
Resposta: Em dia de plantão.

927. Qual é o único documento que temos e não conseguimos ver?
Resposta: O atestado de óbito.

928. 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.

929. Qual é a diferença entre um pára-quedas e uma camisinha?
mais.
Resposta: Quando o pára-quedas falha, é uma pessoa a menos. Quando a camisinha falha, uma pessoa a

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

931. Por que que a mulher baixinha não gosta de ir ao hospital?
Resposta: Porque ela só vai sair quando ela estiver alta.

932. Qual é o principal hidrocarboneto do gás de cozinha?
Resposta: É o decano, porque ele vem decano.

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

934. O que é que corre em volta do pasto inteiro sem se mexer?
Resposta: A cerca.

935. Eu estou sempre ao seu redor, porém muitas vezes esquecido. Eu sou puro
e limpo na maioria das vezes, mas de vez em quando posso estar
estragado. Quem sou eu?
Resposta: Ar.

936. Qual a primeira palavra dita pelo filhinho do lenhador?
Resposta: Mamadeeeeeiiraa!

937. Se um trem elétrico for de Catanduva até São Paulo, a fumaça vai para
frente ou para trás?

Resposta: Trem elétrico não solta fumaça.

938. O que é que o Arnold Schwarzenegger é grande, o Michael J. Fox é
pequeno, o Clodovil tinha mas fingia que não, a Madonna não tem, o Papa
tem mas não usa, o do Jânio ficava pendurado e o do Ademar era mole?
Resposta: O sobrenome.

939. O que é, o que é? Quanto mais se perde, mais se tem.
Resposta: O sono.

940. Comecei a fazer um churrasco, mas a carne começou a cantar funk. Qual o
tipo de corte da carne?
Resposta: Mr. al-Catra.

941. Por que os EUA tem poucas chances de ganhar no xadrez?
Resposta: Porque já perderam as duas torres.

942. Uma mulher chega ao médico e diz que ela não come e não dorme faz 4
dias. Qual o diagnóstico do doutor?
Resposta: Fome e sono.

943. O que é, o que é? Nem toda casa tem, mas ninguém passa sem ele.
Resposta: Ferro da passar roupas.

944. Quando o esquimó pisou no iglu, o iglu explodiu. Qual o nome do filme?
Resposta: O iglu minado.

945. O que é que é jogado pra cima prata e quando cai no chão vira ouro?
Resposta: Ovo.

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

947. Eu tenho uma calda, eu posso voar. Eu tenho penas coloridas, posso
assobiar e voar. Quem sou eu?
Resposta: Papagaio.

948. A mulher entrou na loja e comprou sapato. Qual o nome do filme?
Resposta: Par Perfeito.

949. Eu sou a segunda na Terra e a segunda no Céu. Apareço na semana, mas
você não me encontra no ano. Quem eu sou?

Resposta: A letra "E".

950. Dois homens foram detidos suspeitos de terem cometido um crime, mas
não se sabia qual deles era o culpado. Após alguns dias, um deles engordou
bastante e foi liberado. Por quê?
Resposta: Porque o que não mata, engorda.

951. Um assassino tinha um cachorro, mas certo dia seu cachorro morreu. Qual o
nome do filme?
Resposta: Mato Sem Cachorro.

952. O que é, o que é? É irmã de minha tia e não é minha tia.
Resposta: A minha mãe.

953. O Professor pediu para um Espírita fazer exercícios sobre fantasmas no
submundo. Qual o nome do filme?
Resposta: Atividade Paranormal.

954. Por que as hemácias não se perdem na corrente sanguínea?
Resposta: Porque elas seguem as plaquetas.

955. Numa festa de aniversário um menino insistiu com o pai para que pegasse
uma bexiga para ele estourar. Qual o nome do filme?
Resposta: Tó, estore.

956. Não vive dentro da casa e não vive fora dela. É usado quando entram e
quando saem. Quem sou eu?
Resposta: Porta.

957. O que é, o que é? Quanto mais a gente ouve, mais ela se acaba.
Resposta: A paciência.

958. O que o Batman falou pro DJ quando foi na festa em Gotham City?
Resposta: Solta a bat-ida.

959. O que o Michael Phelps faz pra ganhar tantas medalhas?
Resposta: Nada.

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

961. O que é mais veloz que um carro de Fórmula 1, mais lento que uma
tartaruga, não faz distinção entre ricos e pobres, não há dinheiro que o
compre, não pode ser pesado, mas apesar de infinito, pode ser medido?
Resposta: O tempo.

962. Qual é o ramo da medicina que faz uma ligação para a irmã de sua mãe?
Resposta: Alopatia.

963. O que passa o dia correndo pela casa e a noite fica no canto?
Resposta: Vassoura.

964. Qual é a pior coisa que pode acontecer com um morcego depois que ele
dorme?
Resposta: Diarreia.

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

966. Qual é a diferença entre uma hambúrguer e uma piriguete?
Resposta: O hambúrguer nunca é 100% vaca.

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

968. Por que Napoleão era sempre chamado pras festas na França?
Resposta: Porque ele era Bom Na Party.

969. O que é, o que é? É feito para andar, mas não anda.
Resposta: A rua.

970. O que é, o que é? Quando se tira o R, fica leve como uma pena.
Resposta: A perna.

971. O que o homem tem acima da coxa, abaixo do umbigo e quando ele anda
balança?
Resposta: As mãos.

972. Por que a loira saiu do supermercado com a testa roxa?
Resposta: Porque pediram para ela testar o produto.

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

974. Qual a explosão que o peão não quer encontrar no rodeio?
Resposta: O ex-touro.

975. Se o casamento foi feito no céu, então o que foi feito no inferno?
Resposta: Os dias depois do casamento.

976. Sou uma ave bonita, tente meu nome escrever, leia de trás para a frente e
o mesmo nome irá ver.
Resposta: Arara.

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

978. Como se chama aquele vampiro que ajuda a melhorar a ventilação dos
computadores?
Resposta: O Edward Cooler.

979. O que é, o que é? Depois de ficar muito tempo na geladeira continua
quente.
Resposta: Pimenta.

980. Por que o Tiranossauro Rex não consegue bater palmas?
Resposta: Porque ele está extinto.

981. O que o Batman faz quando está com a câmera na mão?
Resposta: Bat-foto.

982. O que é? O que é? Tem pernas, mas não anda. Tem braço, mas não abraça?
Resposta: Cadeira.

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

984. O homem era hortista, mas deixou a profissão. Qual é o nome do filme?
Resposta: O ex-hortista.

985. O que rico tem, o pobre tem, mas o Silvio Santos não tem?

Resposta: O "r".

986. Um homem comprou uma mula enorme, muito grande mesmo. Depois de
um tempo, esse homem descobriu que a mula emitia sons parecidos com os
de leão. Qual é o nome do filme?
Resposta: Mulão Ruge.

987. Por que a Barbie estava vendada, desenhando o Ben 10, com o Ken do seu
lado?
Resposta: Porque ela estava fazendo o Ben sem olhar a Ken.

988. O que mexe para todos os lados, pode ter várias cores, mas não sai do
lugar?
Resposta: Os olhos.

989. O que tem capa mas não é herói, tem folha mas não é árvore?
Resposta: Caderno.

990. Qual é o estado que vai dos números racionais aos irracionais?
Resposta: Pi ao I.

991. Um chinês se alimentava de gatos e cachorros. Qual o nome do filme?
Resposta: Como Cães e Gatos.

992. Como se chama um animal de duas corcovas encontrado no Polo Norte?
Resposta: Um camelo desorientado.

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

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

995. Na final de uma Copa, por que os jogadores do time ficaram sem beber
vinho?
Resposta: Porque eles queriam a taça.

996. Por que a loira colocou o dicionário na panela com água quente?
Resposta: Para fazer sopa de letrinhas.

997. O que pensaram os outros convidados quando viram o Zangado chegar na
festa sem a Branca de Neve?
Resposta: Ah, Não!

998. Onde é que o boi consegue passar, mas o mosquito fica preso?
Resposta: Na teia de aranha.

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

1000. Quem chega na frente na corrida: o policial, o mecânico ou o atleta?
Resposta: O policial, pois segurança em primeiro lugar.

1001. O que é, o que é? É verde e não é capim. É branco e não é algodão. É
vermelho e não é sangue, É preto e não é carvão.
Resposta: Melancia.

1002. Qual a profissão que precisa de uma mãozinha para trabalhar?
Resposta: Manicure.

1003. Minha casa levo nas costas,
Atrás de mim deixo uma trilha,
Sou lento de movimentos,
E não gosto do jardineiro.
Quem sou eu?
Resposta: Caracol.

1004. Todos comigo vêm ter e todos fogem de mim; dizem que dou princípio
àqueles a quem dou fim. Quem sou eu?
Resposta: Terra.

1005. Como você sabe que um fax foi mandado por uma loira?
Resposta: O fax veio com um selo.

1006. No trânsito, como fazer para as dores corporais passarem mais depressa?
Resposta: É só pisar no acelera-dor.

1007. Qual é a prisão onde todos nós estamos condenados a passar?
Resposta: Prisão de ventre.

1008. Se você derrubar um chapéu amarelo no Mar Vermelho como ele fica?

Resposta: Molhado.

1009. Quantos portugueses são necessários para colocar uma lâmpada?
Resposta: 4 portugueses, um para segurar a lâmpada e 3 para girar a escada.

1010. O que é, o que é? Com a boca pra cima fica cheia, com a boca pra baixa,
vazia.
Resposta: Garrafa.

1011. O que um cientista careca disse para um outro cientista careca?
Resposta: Lisossomos.

1012. Se você joga o Serra e a Dilma de cima de um penhasco, quem chegará
primeiro ao chão?
Resposta: Quem se importa?

1013. Qual a semelhança entre mulher feia e bola de futebol?
Resposta: Para treinar qualquer uma serve.

1014. O que é, o que é? Tem barriga de vidro e tripas de pedra.
Resposta: Lâmpada.

1015. O que acontece quando uma pedra amarela cai em um rio vermelho?
Resposta: Ela afunda.

1016. 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.

1017. O que são dois pontinhos azuis dentro da casinha do cachorro?
Resposta: Um pittblue e um bluedog.

1018. Por que o português toma banho com o chuveiro desligado?
Resposta: Porque comprou xampu para cabelos secos.

1019. Por que o Albert Einstein fica mais forte quando viaja?
Resposta: Porque ele vira um Físico-Turista.

1020. Quatro filhas parideiras deram, ao avô muito orgulhoso, cinco netas
trabalhadeiras e dois netos preguiçosos. Quem são?
(segunda a sexta-feira) e os netos preguiçosos são o sábado e o domingo.
Resposta: O avô é o mês, as filhas são as semanas, as cinco netas trabalhadeiras são os dias da semana

1021. O que é um pontinho verde brilhando na cama de um hospital?
Resposta: Uma ervilha dando à luz.

1022. O que o trator tem de comum com o parque de diversão?
Resposta: A roda gigante.

1023. Qual é o jogador de futebol que adora abrir portas?
Resposta: Xavi.

1024. Qual o casal de animais que Noé não levou em sua arca?
Resposta: O casal de peixes.

1025. Por que se você cantar o hino de trás pra frente ele não fica mais hino?
Resposta: Porque ele fica voltando.

1026. Fui em uma festa e não encontrei refrigerante. Qual o nome do filme?
Resposta: Procurando Dolly.

1027. Qual é a cidade que tem um animal, uma cidade e uma fruta?
Resposta: Boituva.

1028. O que de longe parece um tubarão, de perto parece um tubarão, mas não é
um tubarão?
Resposta: Luciano Huck nadando de costas.

1029. O que o cachorro faz de 3 patas, a mulher faz sentada e o homem faz em
pé?
Resposta: Cumprimentar.

1030. O que passa por dentro de casa mas fica do lado de fora?
Resposta: O botão da camisa.

1031. Eu existo há mais de um milhão de anos, mas nunca vivo mais de um mês.
Quem sou eu?
Resposta: Lua.

1032. O que a zebra macho disse pra zebra fêmea quando descobriu que ela
estava grávida?
Resposta: Eita, deu zebra!

1033. O que vive onde não pode respirar e tem um buraco nas suas costas?
Resposta: Baleia.

1034. O que ao colocar na boca e fazer movimentos uniformes, no final se cospe
uma coisa branca?
Resposta: Pasta de dente. O que você achou que era?

1035. O que é, o que é? São luzes mas não têm fios, são quietas e agitadas, se
dormem durante o dia, a noite passam acordadas.
Resposta: Estrelas.

1036. Qual é a comida preferida da banda Capital Inicial?
Resposta: Esconde-Dinho.

1037. Por que os químicos são os profissionais mais higiênicos?
Resposta: Porque eles lavam as mãos antes e depois de irem ao banheiro.

1038. Nasci branco, sou preto de natureza, vida para mim é morte e morte para
mim é vida. Quem sou eu?
Resposta: O urubu.

1039. Qual é a famosa que tem sobrenome de uma estação do ano?
Resposta: A Vera Verão.

1040. O que é que pega pelo corpo, escuta pela cara e fala pelo pé?
Resposta: Telefone.

1041. O que dá o cruzamento de um advogado com uma bibliotecária?
Resposta: Toda a informação precisa, mas você não vai entender uma só palavra.

1042. Qual é a estação do ano que dá esperança para os cegos?
Resposta: Ve-rão.

1043. Qual é o animal que começa pela fruta e termina pela marcha?
Resposta: Jaca-ré.

1044. Seu pai está preso em uma ponte, de um lado tem um leão, do outro tem
uma onça e embaixo vários tubarões. Como ele sai de lá?
Resposta: Pelo lado da onça, ela é pintada.

1045. Um cowboy vai ao vilarejo com sua égua na sexta-feira, fica 3 dias e vai
embora na sexta-feira. Como ele fez isso?
Resposta: O nome da égua é sexta-feira.

1046. O que nasce uma vez, nasce duas vezes, mas na terceira não nasce mais?

Resposta: Dente.

1047. O que passa pela mão da mulher mole, e depois fica duro?
Resposta: Esmalte.

1048. Por que só o Superman pode resolver os problemas da Lois Lane?
Resposta: Porque o Clark can’t.

1049. O que é, o que é? Quanto mais se enche, menor fica.
Resposta: A paciência.

1050. O que esta fazendo o português quando deixa a televisão ligada por um dia?
Resposta: Ele quer ver Tela Quente.

1051. O que é um pontinho verde no meio de vários pontinhos amarelos?
Resposta: Uma ervilha visitando a lata de milho.

1052. O que tem dentes mas não come, tem barba mas não é homem?
Resposta: Alho.

1053. Qual a palavra de 8 letras, que tirando 2 ainda resta quinze?
Resposta: Quinzena.

1054. Tem 5 passarinhos na árvore, mas você atira em um. Quantos sobram?
Resposta: Nenhum pois os outros 4 saem voando.

1055. O que é, o que é? Que vai até a porta de entrada, mas não entra.
Resposta: Calçada.

1056. Achei uma lâmpada dentro d'água. Quando a esfreguei, o que saiu de
dentro?
Resposta: O hidrogênio.

1057. O que aconteceu quando o dono da Faber Castell morreu?
Resposta: Todos os lápis ficaram desapontados.

1058. Um homem estava na selva e, de repente, 6 leopardos começaram a correr
atrás dele. Qual o nome do filme?
Resposta: Velozes e Furiosos 6.

1059. Qual aplicativo os policiais de elite usam para se comunicar nos EUA?
Resposta: Swatsapp.

1060. Um homem queria entrar no cinema com um litro de álcool, mas o
segurança viu e não deixou. O homem foi até na outra rua e pôs o litro de
álcool na parte de trás da blusa e entrou com o litro sem que ninguém
tivesse visto. Qual é o nome do filme?
Resposta: O Homem De Alcatraz.

1061. O que é a máquina que tem o poder de parar o tempo?
Resposta: A máquina fotográfica.

1062. Como se chama a galinha que pulou de um prédio e ficou louca?
Resposta: Galinha cai-pira.

1063. Qual é o filme em que um pai dá 5 reais ao filho e manda ele devolver 2?
Resposta: Mandagastar 3.

1064. Qual é o homem que precisa de fazer a barba várias vezes ao dia?
Resposta: O barbeiro.

1065. Se um astronauta matar outro astronauta na Lua, ele pode ser preso?
Resposta: Não, porque é um crime com pouca gravidade.

1066. Qual dos Cavaleiros da Távola Redonda é o mais redondo?
Resposta: O Sir Cunferência.

1067. Qual o personagem de Dragon Ball que adora ditados?
Resposta: O "Go-dita".

1068. Por que a loira abriu o biscoito dentro do supermercado?
Resposta: Porque estava escrito no biscoito: "Abra aqui!".

1069. Quando eu tinha seis anos, a minha irmã tinha a metade da minha idade.
Agora que tenho 70 anos, com quantos anos minha irmã está?
anos de diferença.
Resposta: 67 anos, pois quando eu tinha seis ela estava com a metade da minha idade. Logo, temos três

1070. O que o leite de caixinha disse pro leite de saquinho?
Resposta: Vem pra Caixa você também!

1071. O que aconteceu com a baleia que estava no meio do tiroteio?
Resposta: Ela foi baleiada.

1072. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Quantas letras R têm isso?

Resposta: A palavra "isso" não tem a letra R.

1073. O que é duro e segura o mole, o mole segura o torto, o torto segura o
morto e o morto espera o vivo?
Resposta: Vara de pescar.

1074. Qual a diferença entre a loira e um burro numa jaula?
Resposta: A jaula.

1075. O que é, o que é? Que mesmo atravessando o rio consegue não se molhar.
Resposta: A ponte.

1076. Por que a seleção brasileira tem tanta dor de ouvido?
Resposta: Porque tem o-Tite.

1077. Qual o time de futebol argentino te ensina como fazer uma boa prova?
Resposta: Estudiantes.

1078. Qual a atriz famosa que torna animais selvagens em dóceis?
Resposta: Grazi Amansa Fera.

1079. O que é varinha de condão e ao tocar numa caixinha faz luz na escuridão?
Resposta: O palito de fósforo.

1080. O que é que começa na mata, vai a ponta da nuvem e termina no jardim?
Resposta: A letra M.

1081. Por que o caminhão do frigorífico não consegue subir a ladeira?
Resposta: Porque elinguiça.

1082. O que é, o que é? Amarelo por fora, branco por dentro, cabelo na beirada e
o talo dentro.
Resposta: Maracujá.

1083. Justin Bieber casado com a Ana Carolina e a Maria Gadú. Qual o nome no
filme?
Resposta: Dona Flor e seus Dois Maridos.

1084. O que é um pontinho fofinho, bonitinho e todo riscado de vermelho?
Resposta: Um bebê brincando com um gillette.

1085. Como é possível comer um ovo sem você quebrar a casca?

Resposta: Pedindo para outra pessoa quebrar a casca.

1086. Se ontem fosse amanhã, hoje seria sexta-feira. Que dia é hoje?
Resposta: Quarta-feira.

1087. Qual a proteção que os gaúchos usam para andar de moto?
Resposta: Capace-Tchê.

1088. Qual a semelhança entre um trem e um juiz de futebol?
Resposta: Os dois apitam na partida.

1089. O que é, o que é? Quem está dentro nunca sai, quem está fora não quer
entrar.
Resposta: Cemitério.

1090. Qual a diferença entre a namorada tímida e a chata?
Resposta: A tímida pega na mão e a chata pega no pé.

1091. O filho e o pai se despediram rapidamente. Qual o nome do filme?
Resposta: Tchau pai, tchau filho.

1092. O que é que deixa todo mundo ver através da parede?
Resposta: A janela.

1093. Qual é a melhor maneira de machucar alguém com palavras?
Resposta: Batendo nela com um dicionário.

1094. Qual é o elemento químico padrão para medição de grandezas?
Resposta: É o Si.

1095. Qual a semelhança entre uma ida ao bordel e um salto de bungee jumping?
Resposta: Ambos custam 200 reais, o clímax é muito rápido, e quando a borracha se rompe, eis o problema.

1096. Por que o carro elétrico não deu certo em Portugal?
Resposta: Porque nos primeiros cem metros a tomada soltou.

1097. O que é que corre pela casa toda e depois dorme num canto?
Resposta: A vassoura.

1098. Por que as loiras ficam de olhos fechados diante de um espelho?
Resposta: Para tentarem se ver como elas ficam quando estão dormindo.

1099. Eu posso correr sem nunca me cansar. Eu posso nadar sem nunca me
molhar. Eu sigo você em todo lugar sem nunca falar. Quem sou eu?
Resposta: Sombra.

1100. Uma senhora viúva perdeu sua bolsa, seu sapato e seu cachorro. O que ela
perdeu primeiro?
Resposta: O marido.

1101. O que nada mas não é peixe, e tem pena mas não voa?
Resposta: Pinguim.

1102. 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.

1103. Por que a loira estava na lavanderia cortando a saia?
Resposta: Porque na etiqueta dizia para lavar as cores separadamente.

1104. O cinema estava cheio de cimento. Qual filme estava passando?
Resposta: Nenhum, pois o cinema estava em construção.

1105. A vaca e o boi foram ao cinema, mas a vaca recusou-se a pagar sua
entrada. Por quê?
Resposta: Porque ela é mão-de-vaca.

1106. O que é, o que é? Se compra para comer, mas não se come.
Resposta: O prato.

1107. Qual o personagem mais agradecido de Dragon Ball Z?
Resposta: Go Thanks.

1108. Por que proibiram o Hidrogênio de ir ao show do metálica?
Resposta: Porque ele não é metal.

1109. Eu tenho três olhos alinhados. Quando meu olho vermelho abre, tudo para.
Quem sou eu?
Resposta: Semáforo.

1110. O que é que quem não tem não quer ter, e quem tem não quer perder?
Resposta: Causa na justiça.

1111. O que é, o que é? Na cidade é uma profissão, na estrada é um perigo e na
mata um inseto.
Resposta: O barbeiro.

1112. Qual o país que tem uma parte do corpo humano cheio da grana?
Resposta: Costa Rica.

1113. O que o Luan tem na frente, o Michel tem atrás, a solteira ainda tem e a
casada não tem mais?
Resposta: A letra L.

1114. O que é um pontinho branco na neve fazendo abdominal?
Resposta: O abdominável homem das neves.

1115. Por que um português prendeu dois casais dançando em uma festa?
Resposta: Formação de quadrilha.

1116. Ao nascer e ao morrer sou grande, porém sou pequena no vigor da idade.
Quem sou eu?
Resposta: Sombra.

1117. Se você me tiver, vai querer me dividir. Se me dividir, deixarei de existir.
Quem sou eu?
Resposta: Segredo.

1118. Conforme suas ideias aumentam, eu diminuo. Quem sou eu?
Resposta: Lápis.

1119. Você está em uma sala escura com um único fósforo na mão. À sua frente
tem uma vela, uma lamparina e uma pilha de lenha. O que você acenderia
primeiro?
Resposta: O fósforo.

1120. O que é, o que é? Enche uma casa completa, mas não enche uma mão.
Amarrado pelas costas, entra e sai sem ter portão.
Resposta: O Botão.

1121. Um homem soltou dois peidos em sequência. Qual é o nome do filme?
Resposta: Gás parzinho.

1122. O que é que se passa pela boca da mulher duro, mas se começa a esfregar
fica borrado?

Resposta: O batom.

1123. Por que o português usa um guarda-chuva com pára-raio numa
tempestade?
Resposta: Para evitar sequestro-relâmpago.

1124. Por que o Wolverine procura sempre se manter ocupado?
Resposta: Pra não ficar coçando o saco.

1125. 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!

1126. Sou uma caixinha sem dobradiças, portas ou chaves, e dentro de mim você
encontra um tesouro dourado. Quem sou eu?
Resposta: Ovo.

1127. Quando é que um agricultor fica de cabeça para baixo?
Resposta: Quando planta bananeira.

1128. O que é que se planta com as mãos e colhe-se com os olhos?
Resposta: Carta.

1129. Eu faço a barba diversas vezes por dia e continuo barbudo. Quem sou eu?
Resposta: Barbeiro.

1130. O Sr. Smith tem 4 filhas. Cada uma de suas filhas tem 1 irmão. Quantos
filhos Sr. Smith tem ao todo?
Resposta: Cinco.

1131. João é casado com Maria, eles têm quatro filhas e cada filha tem dois
irmãos. O casal tem ainda três netos, filhos de uma das filhas que é casada
com Pedro. Nesse caso, o número de pessoas dessa família é.
Resposta: Doze.

1132. Um tijolo pesa um 1kg e meio tijolo. Quanto pesa um tijolo?
Resposta: 2 kg.

1133. Quantos tijolos são necessários para completar um prédio feito de tijolos?
Resposta: Um tijolo, o último.

1134. Se o dia anterior a ontem é o dia 23, que dia é o dia depois de amanhã?
Resposta: Dia 27.

1135. Na Corrida de São Silvestre, qual é a posição do corredor Sul-Africano que
acabou de passar o corredor atualmente em segundo lugar?
Resposta: Segundo.

1136. Dois bebês nascem exatamente no mesmo momento, mas não tem a
mesma data de nascimento. Como isso é possível?
Resposta: Eles nasceram em fuso-horários diferentes.

1137. Se você me comer, quem me enviou vai comer você. Quem sou eu?
Resposta: O anzol.

1138. O que vai para cima e para baixo sem sair do lugar?
Resposta: A escada.

1139. Vire-me de lado e eu sou tudo. Corte-me pela metade e eu sou nada. Quem
sou eu?
Resposta: Número 8.

1140. Em um ano de 365 dias, quantas vezes, no máximo, pode ocorrer sextafeira 13?
Resposta: Três.

1141. Dois pais e dois filhos foram pescar. Todos pescaram um peixe e pescaram
ao todo 3 peixes. Como isso é possível?
Resposta: Haviam 3 pessoas no total: filho, pai e avô.

1142. Alguns meses tem 31 dias, outros apenas 30 dias. Quantos meses tem 28
dias?
Resposta: Todos.

1143. Se filho é igual a (A), pai é igual a (B), mãe é igual a (C), avô é igual a (D)
e tio é igual a (E), pergunta-se: Qual é o (A) do (B) da (C) do (A)?
Resposta: É o tio.

1144. Um livro tem 500 páginas. Quantas vezes o algarismo 1 aparece na
numeração das mesmas?
Resposta: 200 vezes.

1145. Márcio é mais velho que Pedro, que é mais baixo que João. João é mais
novo que Márcio, que é mais alto que Pedro. João não foi o último a nascer
e nem é o mais alto. Quem é o mais novo e o mais alto, respectivamente?
Resposta: Pedro e Márcio.

1146. João é mais velho que Pedro, que é mais novo que Carlos; Antônio é mais
velho do que Carlos, que é mais novo do que João. Antônio não é mais novo
do que João e todos os quatros meninos tem idades diferentes. Quem é o
mais jovem?
Resposta: Pedro é o mais jovem.

1147. Um gato persegue um rato. Enquanto o gato dá 2 pulos o rato dá 3, mas
cada pulo do gato vale 2 pulos do rato. Se a distância entre eles
inicialmente é de 30 pulos de gato. Quantos pulos o gato terá dado até
alcançar o rato?
Resposta: O gato tem que dar 120 pulos.

1148. Qual é o sinal que se deve colocar entre o 9 e o 10 para se obter um
número maior que 9 e menor que 10?
Resposta: Uma vírgula: 9,10.

1149. Seis homens levam seis dias para cavar seis buracos. Quanto tempo levarão
12 homens para cavarem 12 buracos?
Resposta: 6 dias.

1150. Em uma estante há 5 prateleiras com 168 livros cada uma. Quantos livros
há na estante?
Resposta: 840 livros.

1151. Em uma estante há 10 livros, cada um com 100 folhas. Uma traça faminta
come desde a primeira folha do primeiro livro até a última folha do último
livro. Quantas folhas a traça faminta comeu?
Resposta: 802 folhas.

1152. Um relógio digital marca 19:57:33. Qual o número mínimo de segundos que
devem passar até que se alterem todos os algarismos?
Resposta: 147 segundos.

1153. Um pequeno caminhão pode carregar 50 sacos de areia ou 400 tijolos. Se
foram colocados no caminhão 32 sacos de areia, quantos tijolos pode ainda
ele carregar?
Resposta: 144 tijolos.

1154. De três irmãos – José, Adriano e Caio -, sabe-se que ou José é o mais velho
ou Adriano é o mais moço. Sabe-se também que ou Adriano é o mais velho
ou Caio é o mais velho. Quem é o mais velho e quem é o mais moço dos
três irmãos?
Resposta: Adriano é o mais moço e Caio é o mais velho.
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