Charadas Médias com Respostas
Resolva charadas (adivinhas) de nível médio de vários temas: engraçadas, matemáticas, idiotas, e
outras. Todas as charadas contam com respostas.

1. O que é, o que é? Corta mas não se come.
Resposta: O prato.

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

3. Sabe como fazer um idiota esperar 24 horas?
Resposta: Amanhã eu te conto.

4. O que a mãe açaí disse para os outros açaís?
Resposta: O último açaí feche a porta.

5. Por que a mata é virgem?
Resposta: Porque o vento é fresco.

6. Qual letra vem depois da letra A?
Resposta: Todas as outras.

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

8. Por que as loiras foram presas no chá de bebê?
Resposta: Porque colocaram a criança na chaleira.

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

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

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

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

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

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

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

16. O que o 6 perguntou para o 8?
Resposta: Seven ou não vem?

17. 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.

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

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

20. O que é um 69?
Resposta: São dois números 9 brincando de gira-gira no parquinho.

21. O que o gaúcho usa pra ver as estrelas?
Resposta: O Tchê-lescópio.

22. O que acontece quando chove na Inglaterra?
Resposta: Vira Inglabarro.

23. Qual o cantor que manda o Thanos cair?
Resposta: CaiThanos Veloso.

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

25. Qual a cerveja preferida dos cabritos?

Resposta: Bode-wiser.

26. Qual o controle que pode pra ser alongado?
Resposta: Joy-estique.

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

28. Qual é a bebida preferida dos marcianos?
Resposta: Chá Marte.

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

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

31. Qual é o desenho animado preferido da vaca?
Resposta: Muuuuu-lan.

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

33. O que um prédio falou para a prédia?
Resposta: Nossa, você tem um andar maravilhoso!

34. O que o martelo falou para o prego?
Resposta: Ai, se eu te prego. Ai, ai se eu te prego.

35. O que é um pontinho azul no canil?
Resposta: Um pit blue.

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

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

38. Por que o vovô levou uma multa no seu aniversário?
Resposta: Porque ele passou dos 80.

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

40. O que é um pontinho prateado na grama?
Resposta: Uma formiga de aparelho.

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

42. O que é um pontinho preto no azulejo do hospital?
Resposta: Uma blackteria.

43. Como se diz proctologista em japonês?
Resposta: Kotuka Hoku Dokara.

44. Por que os Vingadores só tomam sorvete?
Resposta: Porque a vingança é um prato que se come frio.

45. Como se diz pedreiro em japonês?
Resposta: Takamassa Nomuro.

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

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

48. Qual o nome da cobra que tem dois ânus?
Resposta: SuruCUCU.

49. O relógio cumprimentou a tora. Que horas são?
Resposta: Oi tora.

50. O que é um pontinho preto no jornal?
Resposta: Uma formiga procurando emprego.

51. O que é preciso para que se possa apagar uma vela?
Resposta: Que ela esteja acesa.

52. O que é que tem 4 pés e 4 asas?
Resposta: Duas galinhas.

53. Quais são os bandidos mais horríveis que existem?
Resposta: Os ma-feiosos.

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

55. Onde os Minions moram?
Resposta: Em Condo-Minions.

56. Qual hino todo presidiário quer cantar?
Resposta: Hinossente.

57. O que o Batman foi fazer na igreja?
Resposta: Foi se Bat-zar.

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

59. O que é um dente num recipiente com água?
Resposta: É uma Solução Molar.

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

61. 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.

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

63. Por que o pinheiro não se perde na floresta?
Resposta: Porque ele tem uma-pinha.

64. O que dá a mistura de uma geladeira e um canguru?
Resposta: Uma bolsa térmica.

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

66. 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.

67. O que é um pontinho verde no Facebook?
Resposta: Uma pessoa online.

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

69. O que é, o que é? Um flamenguista no polo norte.
Resposta: É um flagelado.

70. O que o Vegeta disse quando foi comer um abacate?
Resposta: Maldito Ka-caroço!

71. Qual é o hidrocarboneto da raiva?
Resposta: Bicarbonato de ódio.

72. O que o rato disse quando viu o morcego?
Resposta: Anjos existem!

73. O que não pode falar, mas sempre responde?
Resposta: O eco.

74. O que é, o que é? Passa pelo sol sem fazer sombra.
Resposta: O vento.

75. O que a Dora Aventureira foi fazer no UFC?
Resposta: Foi dar uma Voa-Dora.

76. O que você só dá para quem tem?
Resposta: Razão.

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

78. Por que o jardineiro não briga com a planta?
Resposta: Porque ele sempre a rega.

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

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

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

82. O que é vermelho e cheira à tinta azul?
Resposta: Tinta vermelha.

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

84. Qual a diferença entre a vaca e o palhaço?
Resposta: A vaca gosta de palha e o palhaço de palhaçada.

85. O que é um pontinho marrom no pulmão?
Resposta: Um brownquio.

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

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

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

89. Qual é o alimento do índio que encerra a oração?
Resposta: O AmenDoIndio.

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

91. O que a diarréia falou para o peido?
Resposta: Vai na frente buzinando, que eu estou sem freio.

92. Qual cantor está sempre em algum lugar?

Resposta: O Somewhere Rosa.

93. 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.

94. Qual rio que adora bagunça?
Resposta: Rio Ama-zona.

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

96. Por que as loiras não comem picles?
Resposta: Porque elas não conseguem enfiar a cabeça dentro do pote.

97. Qual o objeto que tira a dor de você?
Resposta: O seca-dor.

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

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

100. Como se fala bombeiro em japonês?
Resposta: Takágua Naxama.

101. Como se chama mosca nos Estados Unidos?
Resposta: Não se chama, ela vem sozinha.

102. Qual é o time que teve um filho?
Resposta: O PaiSandu.

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

104. Por que a loira tem três torneiras em casa?
Resposta: Porque uma é para água quente, uma para água fria e outra para água oxigenada.

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

106. O que é, o que é? Tem que matar para viver.
Resposta: A fome.

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

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

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

110. O que a segunda-feira falou para a sexta-feira?
Resposta: Já volto!

111. Qual o ator que vive entusiasmado?
Resposta: Robert Delírio.

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

113. O que nasce aos socos e morre a facadas?
Resposta: O pão.

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

115. Por que os pássaros não gostam de charada?
Resposta: Porque eles preferem ouvir uma piada.

116. Como fazer os olhos de uma loira brilhar?
Resposta: Acendendo uma lanterna no ouvido dela.

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

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

119. O que o Batman foi fazer no baile funk?
Resposta: Ouvir um Bat-dão.

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

121. Como o bem-te-vi cego canta?
Resposta: Não-te-vi.

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

123. Qual reação em cadeia mais ocorre no Brasil?
Resposta: Rebelião.

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

125. Qual é a cidade onde tudo é azul?
Resposta: Blue-menau.

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

127. O que é um pontinho azul no gramado?
Resposta: É uma formiguinha de calça jeans.

128. Qual a diferença entre uma tartaruga e um gordo?
Resposta: A tartaruga tem o casco atrás e o gordo tem o casco na frente.

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

130. Qual o esporte que os cientistas gostam?
Resposta: Fórmula 1.

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

132. 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.

133. O que o instrutor da escola de kamikazes disse para os alunos?

Resposta: Prestem atenção, pois só vou fazer só uma vez!

134. O que é que todo mundo põe em cima do armário?
Resposta: O acento agudo.

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

136. O que é um pontinho laranja na penteadeira?
Resposta: Um desodorange.

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

138. O que é um pontinho verde no meio do gelo?
Resposta: Uma azeitona esquiando.

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

140. Qual é o ar mais inteligente?
Resposta: Ar-con-dicionário.

141. Qual é a cantora que não se adapta ao meio urbano?
Resposta: Vanessa da Mata.

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

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

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

145. Por que a loira joga o relógio pela janela?
Resposta: Porque a hora voa.

146. Por que o sapo entrou no computador?
Resposta: Para poder namorar com a memória Rã.

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

148. Qual é a diferença do Papai Noel e o comércio?
Resposta: O Papai Noel enche o saco e o comércio enche o bolso.

149. Qual é a fruta que é amiga de todos?
Resposta: A uva "parça".

150. O que o clips disse para o ímã?
Resposta: Te acho muito atraente.

151. O que é que, quanto mais se cozinha, mais duro fica?
Resposta: O ovo.

152. Qual a diferença entre o poste e o picolé?
Resposta: Dê uma lambida que você descobre.

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

154. Qual a coisa que foi feita para andar e não anda?
Resposta: Estrada.

155. O que a moeda disse para a nota?
Resposta: Um dia você vai ser como eu.

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

157. 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.

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

159. Como se faz uma loira ficar louca?
Resposta: Coloque-a numa sala redonda e diga para ela ficar no canto.

160. Qual é a semelhança entre o boné e a peruca?

Resposta: Ambos conhecem a careca.

161. O que nunca se come no café da manhã?
Resposta: O almoço e a janta.

162. O que um bolo com frio disse pro outro?
Resposta: Precisamos de cobertura.

163. O que a água quente falou pro miojo?
Resposta: Comigo você não dura 3 minutos.

164. Qual é o cúmulo da preguiça?
Resposta: Pergunta amanhã...

165. Qual remédio que foi pego surfando?
Resposta: Dipir-onda.

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

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

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

169. O que são gases nobres?
Resposta: São os peidos dos reis.

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

171. Qual o peixe que é parceiro de todo mundo?
Resposta: Truta.

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

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

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

175. Por que a loira tem o pé esquerdo sujo?
Resposta: Porque, quando ela era criança, a mãe dela dizia: "Filha, lave esse pé direito!".

176. Você conhece a piada do pônei?
Resposta: Pô nei eu.

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

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

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

180. Qual o contrário de moletom?
Resposta: Duro-Jerry.

181. O que uma minhoca disse para a namorado dela?
Resposta: Você minhoquece.

182. Quantas letras tem no alfabeto?
Resposta: Oito.

183. 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.

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

185. Qual é a pedra que dança?
Resposta: Arrocha, arrocha, arrocha.

186. O que é um pontinho vermelho e azul na geladeira?
Resposta: Uma lata de Red Blue.

187. Qual o artista que já fez doces?

Resposta: O Zeca Baleiro.

188. O que é por dentro branco e por fora amarelo?
Resposta: Banana.

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

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

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

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

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

194. Qual é o ar mais talentoso?
Resposta: Ar-tista.

195. Como se fala "cobrador de ônibus" em japonês?
Resposta: Tanaka Traka.

196. 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.

197. Por que o anão só surfa na cozinha?
Resposta: Porque lá tem microondas.

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

199. O que acontece se a tinta acabar?
Resposta: Ela é ex-tinta.

200. Por que as rodas do trem são de ferro?
Resposta: Porque se fossem de borracha apagariam a linha.

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

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

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

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

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

206. Onde todos podem sentar menos você?
Resposta: No seu próprio colo.

207. 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.

208. Por que restaurante português não dá lucro?
Resposta: Porque fecha para o almoço.

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

210. Qual herói encerra a oração?
Resposta: O AquaAmém.

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

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

213. Qual o santo protetor dos banheiros?
Resposta: O São Nitário.

214. O que o Batman mais sente no peito?
Resposta: Bat-mentos.

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

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

217. O que se quebra sem nem mesmo tocar?
Resposta: Promessa ou segredo.

218. Qual é o cúmulo da burrice?
Resposta: Contar os degraus da escada rolante ou dois carecas brigando por um pente.

219. O que é um pontinho vermelho pulando na feira?
Resposta: Um caqui-pererê.

220. Qual é o ácido mais engraçado de todos?
Resposta: É o ácido crômico.

221. O que o elétron fala quando atende o telefone?
Resposta: Próton?

222. O que é um tênis no canto do ringue de boxe?
Resposta: Nike Tyson.

223. Qual animal não gosta do amanhã?
Resposta: Rinocer-ontem.

224. Qual invenção te permite olhar pela parede?
Resposta: A janela.

225. Qual é o país que tem mais comida no natal?
Resposta: O Peru.

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

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

228. Por que o Kuririn não gosta de iPhone?
Resposta: Porque ele prefere Android.

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

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

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

232. Por que o peixe não pode ir no estádio de futebol?
Resposta: Porque ele tem medo da rede.

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

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

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

236. Por que o menino jogou o relógio pela janela?
Resposta: Para ver o tempo voar.

237. Por que a loira não bebe leite gelado?
Resposta: Porque a vaca não cabe na geladeira.

238. O que é um pontinho vermelho no meio do muro?
Resposta: Um morango alpinista.

239. Com o que o elétron joga futebol?
Resposta: Com a eletrosfera.

240. Qual o contrário de papelada?
Resposta: Pá vestida.

241. Qual o jogo mais jogado pelos prisioneiros?

Resposta: Xadrez.

242. Qual a diferença entre o penico e o avião?
Resposta: O avião vê a mata amazônica de cima pra baixo e o penico de baixo pra cima.

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

244. Qual é a matéria que estuda os filhos?
Resposta: A filhosofia.

245. O que os presidiários comemoram no ano novo?
Resposta: Rebellion.

246. 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.

247. Para que servem óculos verdes?
Resposta: Para verde perto.

248. Quando é que o cachorro fica desconfiado?
Resposta: Quando ele está com a pulga atrás da orelha.

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

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

251. Qual é o chá assassino?
Resposta: O chá-mate.

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

253. O que a panela falou para a pipoca?
Resposta: A minha bunda que queima e você que pula?

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

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

256. O que é um pontinho verde brilhando no dentista?
Resposta: É uma ervilha de aparelho.

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

258. O que é um pontinho vermelho no pântano?
Resposta: Um jacared.

259. Qual é a metade de dois mais dois?
Resposta: Três.

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

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

262. 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.

263. Por que o coração fica do lado esquerdo do peito?
Resposta: Porque ele não faz nada direito.

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

265. Onde foi assinado o Tratado de Tordesilhas?
Resposta: No final da folha.

266. Por que a loira jogou o relógio em cima do poste?
Resposta: Para poder ver o Altas Horas.

267. Por que o pirata só assistiu a metade do filme?
Resposta: Porque estava com o tapa-olho.

268. O que o dinossauro faz uma vez por ano?
Resposta: Aniversauro.

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

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

271. Quantos "9" existem entre 1 e 100?
Resposta: Vinte.

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

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

274. Qual é a bebida que corre?
Resposta: Run.

275. O que a formiga tem maior do que o boi?
Resposta: O nome.

276. O que um cão pensa quando vê uma árvore de Natal?
Resposta: Finalmente colocaram luz no banheiro.

277. Qual é o animal mais forte da natureza?
Resposta: O caracol, pois ele carrega a sua casa nas costas.

278. O que o alface falou para o tomate?
Resposta: Para falar comigo, não precisa ficar tão vermelho assim!

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

280. Qual é o cúmulo de ser baixinho?
Resposta: Ter que subir na escada para amarrar os sapatos.

281. O que é, o que é? Sempre cai, mas não levanta.
Resposta: A folha.

282. Por que o urso se dissolveu quando caiu na água?
Resposta: Porque ele era polar.

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

284. Qual o barulho que o átomo faz ao arrotar?
Resposta: Bööööhrrr!

285. Com qual gênero a matemática combina?
Resposta: Mulheres, pois são difíceis.

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

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

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

289. Qual animal não respira?
Resposta: O que está morto.

290. Qual o animal que dorme de joelhos?
Resposta: Todos. Eles não pode tirar os joelhos parar dormir.

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

292. Qual é o evento mais doce que existe?
Resposta: O show-colate.

293. O que tem pernas longas e deixa um rastro redondo?
Resposta: O compasso.

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

295. Como se chama o lanche favorito do pastor alemão?
Resposta: Cachorro Crente.

296. Qual a metade de nove?
Resposta: No.

297. O que é que o açúcar disse para o café?
Resposta: Neguinho, é por você que eu me derreto.

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

299. Por que a abelha foi eletrocutada?
Resposta: Porque ela pousou em uma Rosa Choque.

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

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

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

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

304. 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.

305. O que o sapateiro disse para o sapato velho?
Resposta: Nossa como você tá sem graxa.

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

307. O que é que vive batendo no céu?
Resposta: Língua.

308. Qual a diferença entre um padre e uma Mercedes?
Resposta: É que o padre reza e a Mercedes Benz.

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

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

311. Qual caneta que tem avós?
Resposta: A ca-netinha.

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

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

314. O que é um pontinho verde pulando no sofá?
Resposta: Uma ervilha que saiu do castigo.

315. Qual é o mês que está pronto para nadar?
Resposta: Maiô.

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

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

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

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

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

321. Qual tipo de conexão não pega no elevador?
Resposta: Internet Discada.

322. Qual jogador de futebol que o Batman mais gosta?
Resposta: O Robben.

323. Qual o contrário de diabetes?
Resposta: Noitebetes.

324. Por que o elefante guarda sua mulher na geladeira?
Resposta: Porque elaéfanta!

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

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

327. 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.

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

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

330. Por que a hemácia foi multada?
Resposta: Porque ela não viu a plaqueta.

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

332. 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".

333. Por que a Coca-Cola e a Fanta se dão muito bem?
Resposta: Porque se a Fanta quebra, a Coca-Cola.

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

335. O que é duro em cima e mole embaixo?
Resposta: Vassoura.

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

337. Qual o estilo musical preferido das plantas?
Resposta: Samba de Raiz.

338. Qual é a cantora que todo mundo respeita?
Resposta: Lei de Gaga.

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

340. O que é algo e ao mesmo tempo nada?
Resposta: Peixe.

341. Por que a galinha não sabe andar na cidade grande?
Resposta: Porque é galinha caipira.

342. O que o fio disse pra eletricidade?
Resposta: Quando você passa por mim eu fico elétrico!

343. O que é um pontinho branco no freezer?
Resposta: Um arroz esquimó.

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

345. Por que a parede ficou azul?
Resposta: Porque tinha azul-ejo.

346. O que o número zero disse pro numero oito?
Resposta: Mas que bela cinturinha!

347. Qual o país que só vemos pessoas com ética?
Resposta: União Só-vi-ética.

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

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

350. Qual é o nome da irmã do Garfield?
Resposta: Colherfield.

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

352. O que acontece quando o elétron fica excitado?
Resposta: Ele fica com o spin pra cima.

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

354. Qual o cachorro do fazendeiro?
Resposta: É o cão-peão.

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

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

357. O que é que tem no meio do gol?
Resposta: A letra O.

358. Qual a diferença do gato para o papel higiênico?
Resposta: Passe os dois no rabo, o que arranhar é o gato.

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

360. Qual o contrário de cachorro-quente?
Resposta: Cadela fria.

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

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

363. 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.

364. Qual a vegetal que acaba primeiro?
Resposta: A Bata-tinha.

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

366. Por que a loira não consegue trocar o bebê?
Resposta: Porque ela perdeu a nota fiscal.

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

368. O que a TV disse para a tomada?
Resposta: Tô ligada em você.

369. E como ele testa a rede?
Resposta: Ping ni mim, Ping ni mim...

370. Por que a loira colocou a geladeira no ponto?
Resposta: Pra deixar o Ponto Frio.

371. 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.

372. 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.

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

374. Qual é a planta que não fala?
Resposta: A mudinha.

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

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

377. O que que a joaninha disse para o grilo?
Resposta: Deixa de ser cri cri.

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

379. Qual é o cantor que não é meu?
Resposta: O Seu Jorge.

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

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

382. O que uma pedra falou para a outra?
Resposta: A vida é dura.

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

384. Do que um cátion tem medo?
Resposta: De um dógion.

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

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

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

388. Qual a diferença entre o padre e o bule?
Resposta: O padre é de muita fé, e o bule é de por café.

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

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

391. O que é um pontinho preto na neve?
Resposta: Um pinguim.

392. Qual o principal motivo dos erros?
Resposta: As provas.

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

394. Qual a mistura de Ba+Na²+Ag?
Resposta: Banana prata.

395. O que e um pontinho vermelho em cima da geladeira?
Resposta: Uma pimenta suicida.

396. 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.

397. Qual o nome do peixe que caiu do décimo andar?
Resposta: Aaaaaah-tum.

398. Por que Joãozinho não fez a lição de casa?
Resposta: Porque ele mora em apartamento.

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

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

401. Qual a diferença entre a mulher e o espelho?
Resposta: É que o espelho reflete sem falar, e a mulher fala sem refletir.

402. Onde o domingo vem antes do sábado?
Resposta: No dicionário.

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

404. 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.

405. Qual o pano que esconde Napoleão Bonaparte?
Resposta: Guarda-Napo.

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

407. O que é, o que é? Tem no pomar e no seu paletó.
Resposta: Manga.

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

409. Por que os japoneses são bons com computadores?
Resposta: Porque eles já nascem com um micro entre as pernas.

410. 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.

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

412. O que é um pontinho marrom voando sobre o jardim?
Resposta: É uma brownboleta.

413. Qual é a galinha que cai e fica doida?
Resposta: Galinha cai-pira.

414. Qual é o cúmulo da rapidez?
Resposta: Trancar a gaveta com a chave dentro.

415. Qual o nome do filho do MC Kevinho?
Resposta: MC Kesuco.

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

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

418. Qual a fruta preferida dos anões?
Resposta: Banana nanica.

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

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

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

422. 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.

423. Qual é a gata que entra e já sai do chat?
Resposta: A Hello, Quit.

424. O que é um soldado fechando uma torneira?
Resposta: Fuzileiro Navalvula.

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

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

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

428. 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.

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

430. O que um cupim disse para o outro?

Resposta: Me dá um cupim d'água.

431. Quem é o rei dos produtos de espantar insetos?
Resposta: É o Rei-pelente.

432. 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.

433. Quanto menos luz, mais eu apareço. Quem eu sou?
Resposta: Escuridão.

434. 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

435. 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.

436. 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.

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

438. Qual é o sonho da cobra?
Resposta: Ser pente.

439. Qual é o guerreiro que mais socorre as pessoas?
Resposta: O Samu-Rai.

440. Qual a fruta predileta da cigana?
Resposta: O Li Mão.

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

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

443. Por que o petróleo foi ao psicólogo?
Resposta: Porque ele estava no fundo do poço.

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

445. Qual elemento não ri das piadas do PC?
Resposta: O Cério (Ce).

446. Qual remédio os gatos usam quando se machucam?
Resposta: Merthiomia.

447. 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.

448. O que é um pontinho branco na grama?
Resposta: Uma formiga vestida de noiva.

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

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

451. Qual é o contrário de fumo?
Resposta: Vortemo.

452. Por que a cenoura tem inveja da cebola?
Resposta: Porque ninguém chora por ela.

453. Quem é o rei da horta?
Resposta: O rei Polho.

454. Qual erva cultiva verduras e cria ovelhas?
Resposta: Horte-lã.

455. O que enche uma casa mas não enche uma mão?
Resposta: O botão da camisa.

456. O que o 0 disse para o 8?

Resposta: Cinto maneiro.

457. O que é um pontinho preto no avião?
Resposta: Uma aero-mosca.

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

459. Qual o inseto que quer ser modelo?
Resposta: A mari-posa.

460. O que é um pontinho amarelo no parque aquático?
Resposta: Um yellowfante marinho.

461. O que acabou em 1896?
Resposta: 1895

462. O que é, o que é? Tem um saco mole e um pau duro.
Resposta: Coador de café de pano.

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

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

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

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

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

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

469. Quem é o pai da horta?
Resposta: O pai-pino.

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

471. O que são vários pontinhos amarelos na parede?
Resposta: Fandangos alpinistas.

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

473. 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".

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

475. Por que as mulheres não sentem frio?
Resposta: Porque elas estão cobertas de razão.

476. Por que o Batman é tão ruim nos jogos de carta?
Resposta: Porque ele só pega coringa.

477. Qual o nome do japonês que morreu?
Resposta: Okimataro.

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

479. Qual é o carro que saiu do forno?
Resposta: O Kia Soul.

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

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

482. Quando alguém tem um problema cardíaco, o que fazer?
Resposta: Apagar a luz, porque o que os olhos não vêm o coração não sente.

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

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

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

486. Por que o sujeito nunca fica sem gasolina?
Resposta: Porque ele é um sujeito com-posto.

487. Quem escuta tudo mas não fala pra ninguém?
Resposta: As orelhas.

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

489. Como se chama uma loira com dois neurônios?
Resposta: Superdotada.

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

491. Por que a menina doente foi pra a academia?
Resposta: Pra ficar sarada.

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

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

494. Qual a planta dos sentimentos imediatos?
Resposta: Jacinto.

495. Como se diz costureiro em japonês?
Resposta: Kaguya Nopano.

496. Por que as loiras não gostam de piadas de loiras?
Resposta: Porque não conseguem entendê-las.

497. O que é um pontinho vermelho dançando na salada?
Resposta: Vina-Gretchen.

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

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

500. O que a célula disse para o cabeleireiro?
Resposta: Mitose.

501. O que o cachorro saudável faz?
Resposta: Ele light.

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

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

504. Qual a parte mais artística do corpo humano?
Resposta: O pulmão, porque ele é cheio de inspiração.

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

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

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

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

509. Por que o japonês não pode ser eletricista?
Resposta: Porque tem um curto no meio das pernas.

510. O que é um ponto na quadra de vôlei?

Resposta: É quando a bola toca na quadra adversária.

511. Que tipo de barba tem um tubarão?
Resposta: Barba-tana.

512. O que é que tem sempre na frente da igreja?
Resposta: A letra I.

513. Quem não faz outra coisa senão comer?
Resposta: Cozinheiro.

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

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

516. Qual é o vinho que não deixa bêbado?
Resposta: Ovinho de codorna.

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

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

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

520. Qual cidade os tatus não podem andar de carro?
Resposta: Tatuapé.

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

522. 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.

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

524. O que é um terapeuta?
Resposta: São 1024 Gigapeutas!

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

526. Quem é a mãe da horta?
Resposta: A mãe-dioca.

527. Qual a comida mais calórica que existe?
Resposta: O chocolate, pois vem do kcal.

528. 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.

529. Qual a ferramenta preferida dos mineiros?
Resposta: Uai-licate.

530. Qual é a semente preferida das moscas?
Resposta: Noz-moscada.

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

532. Qual comida que quase tira um 10?
Resposta: Strogo-nove.

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

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

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

536. Qual a diferença entre um criminoso e um advogado?

Resposta: Um é mentiroso, trapaceiro, sem escrúpulos, e safado. O outro é apenas um criminoso.

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

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

539. O que é um pontinho azul no céu?
Resposta: Um urublue.

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

541. O que um alho falou pro outro?
Resposta: Meu dente está sujo.

542. Qual é o céu que não tem estrelas?
Resposta: O céu da boca.

543. 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.

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

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

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

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

548. Qual o ator que sempre está online?
Resposta: Silvestre StaONLINE.

549. Qual o filme preferido dos ladrões?
Resposta: Filme de Robô.

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

551. Por que o doce de leite não sai de casa?
Resposta: Porque ele é caseiro.

552. O que é um pontinho preto na estrada?
Resposta: Um calhamblack.

553. Por que a barata gostou do passeio?
Resposta: Porque foi um barato.

554. O que um dedo do pé disse para o outro?
Resposta: Não olhe agora, mas eu acho que tem um calcanhar nos seguindo.

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

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

557. O que a formiga falou para a barata?
Resposta: O seu marido é maior barato.

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

559. O que o gaúcho faz num jogo de futebol?
Resposta: Ele BahTchê falta.

560. O que o feijão disse para outro feijão?
Resposta: Você é fei Jão.

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

562. Qual o rapper que estaciona os carros?
Resposta: O Mano Brista.

563. O que a esfera disse para o cubo?
Resposta: Deixa de ser quadrado.

564. Qual igreja o Batman frequenta?
Resposta: Bat-ista.

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

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

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

568. Qual a semelhança entre o Neymar e o touch screen?
Resposta: Os dois são sensíveis ao toque.

569. 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.

570. Qual a palavra que nunca diz a verdade?
Resposta: Somente.

571. O que são 4 pontinhos no jardim?
Resposta: Four-migas.

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

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

574. Qual é o comentarista de futebol que voa?
Resposta: Mauro Naves.

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

576. 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.

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

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

579. O que é que só tem alegria quando apanha?
Resposta: Um pandeiro.

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

581. O que o galo foi fazer no açougue?
Resposta: Ver a galinha pelada.

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

583. Qual o cúmulo da velocidade?
Resposta: Cagar de cima de uma árvore, descer e ver o cocô caindo.

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

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

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

587. Qual a profissão que tem mais fãs?
Resposta: O dentista, pois ele deixa todos de boca aberta.

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

589. Qual o dicionário dos cachorros?
Resposta: É o Auaurélio.

590. O que um boné falou pro outro boné?
Resposta: Bom, né!?

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

592. O que um etanol disse para o outro?
Resposta: Eita nóis!

593. 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.

594. Qual é a árvore que ajuda as outras?
Resposta: O mamoeiro, porque ele sempre dá uma-mão.

595. Por que é difícil explicar o que é sentido figurado para um ladrão?
Resposta: Porque eles sempre levam as coisas, literalmente.

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

597. Por que o "i" estava andando?
Resposta: Porque ele é um "i"móvel.

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

599. O que que a alface falou pra couve triste?
Resposta: O que couve com você?

600. Qual é o único vestido que é proibido no avião?
Resposta: Tomara que caia.

601. Quanto mais eu minto, mais as pessoas confiam em mim. Quem sou eu?
Resposta: Político.

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

603. Por que o passarinho não bate nos outros animais?
Resposta: Porque ele tem pena.

604. Qual o remédio que se dá para uma bexiga doente?
Resposta: Ar comprimido.

605. Por que enviar SPAM é algo justificável?
Resposta: Porque os fins justificam os e-mails.

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

607. Como você sabe que um advogado está mentindo?
Resposta: Seus lábios estão se mexendo.

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

609. O que é, o que é? Tem chapéu, mas não tem cabeça, tem boca mas não
fala, tem asa mas não voa.
Resposta: Bule.

610. O que o Faustão foi fazer no parquinho?
Resposta: Brincadeira, bicho!

611. O que o 2 disse pro 1000000?
Resposta: Você é grande, mas não é 2!

612. O que é que quando uma parte, a outra parte logo em seguida?
Resposta: A perna.

613. Por que não se pode comer um elétron?
Resposta: Porque ele tem spin.

614. Dez deputados em assembléia decidindo se haveria ou não aumento no
salário deles. Qual é o nome do Filme?
Resposta: Os Dez Manda Aumentos.

615. Qual é a semelhança entre os políticos e as ações?
Resposta: A maioria é ordinária.

616. Onde a Dora aventureira joga suas roupas?
Resposta: Na lava-Dora.

617. Qual o nome do chinês que sofreu um corte no dedo?
Resposta: Xai Xangue.

618. O que é o que é? A gente coloca na boca todo dia, mata a fome, mas a
gente não come.
Resposta: Garfo.

619. Qual o contrário de futsal?
Resposta: Fut-açúcar.

620. Qual é o dia que nunca chega?
Resposta: O amanhã.

621. Qual é a forma geométrica de uma onça morta?
Resposta: Ela é uma ex-fera.

622. Qual o campeonato que tira as suas dores?
Resposta: Liberta-dores.

623. Quem tem parafuso na cabeça?
Resposta: Franks tem.

624. O que é que tem o corpo comprido e a cabeça grande?
Resposta: O palito de fósforo.

625. Qual cidade espanhola tem um cômodo todo torto?
Resposta: Salamanca.

626. Cinco políticos estavam em uma lancha que acabou virando no meio do
mar. Você sabe como salvá-los?
Resposta: Não? Perfeito!

627. O que a fechadura disse pra chave?
Resposta: Vamos dar uma voltinha?

628. 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".

629. Um cão foi ao cinema e na poltrona sentou em um prego. Qual o nome do
filme?
Resposta: Fura-cão.

630. Qual é o seriado preferido das portas?
Resposta: Chaves.

631. Quando você sabe que uma professora de matemática virou funkeira?
Resposta: Quando ela chama o polígono regular de oito lados de quadradinho de oito.

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

633. Por que as loiras demoram para beber um iogurte?
Resposta: Porque no rótulo está escrito: "Consumir em uma semana".

634. Por que a água foi presa?
Resposta: Porque ela matou a sede.

635. O que é que nasce no campo, cria em verdes laços, chora por ela quem a
faz em pedaços?
Resposta: Cebola.

636. O que é, que é? No monte se cria, e no monte se corta, e ninguém o deseja,
perto da sua porta.
Resposta: Caixão.

637. O que é, o que é? No alto está, no alto mora, chama gente para dentro e ela
fica de fora.
Resposta: Sino.

638. Eu não posso ser queimado no fogo nem afogado em água. Quem sou eu?
Resposta: Gelo.

639. Por que os loucos nunca estão em casa?
Resposta: Porque vivem fora de si.

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

641. Por que a comida foi presa?
Resposta: Porque matou a fome.

642. Qual a principal razão do divórcio?
Resposta: O casamento.

643. 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.

644. Quem vive com os pés na cabeça?
Resposta: Piolho.

645. O que acontece se você molhar um tubarão?
Resposta: Ele fica todo ensharkado.

646. O que o elefante disse pro homem nu?
Resposta: Você consegue comer amendoim com isso?

647. Por que o mendigo gosta de carro conversível?
Resposta: Porque ele é sem-teto.

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

649. Qual contrário de diarréia?
Resposta: Noiterreia.

650. Qual é o tio da cebola?
Resposta: O tiomate.

651. Qual o animal que sabe do passado?
Resposta: O rino-sei-ontem.

652. Por que o Kuririn tem medo de geladeira?
Resposta: Porque ele tem medo de Freezer.

653. Qual é a brincadeira preferida de Saturno?
Resposta: Passar o anel.

654. Qual é o time de futebol que é de uma mulher?
Resposta: Bayern da Monique.

655. Qual o cantor preferido do Neymar?
Resposta: Cai-tano Veloso.

656. Como descobrir se um oriental é chinês ou não?
Resposta: Mostre um eletrônico pra ele, se ele fizer outro igual e mais barato, é chinês.

657. Qual o tênis quer ser uma majestade?
Resposta: Rainha.

658. Qual o jogo preferido do Batman?
Resposta: Mortal Kombatman.

659. O que o Homem Aranha disse para o inimigo dele?
Resposta: Tô te Venom aí!

660. Como se tira leite de gato?
Resposta: Puxe a tigela dele.

661. 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.

662. Qual é a comida que admite quando está errada?
Resposta: Toerrada.

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

664. 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.

665. 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

666. Qual o suco preferido dos primatas?
Resposta: OrangoTANG.

667. Quanto tempo demora para o oxigênio ionizar?
Resposta: Um ânion.

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

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

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

671. Qual a diferença entre o bebê e o marceneiro?
Resposta: O bebê gosta de mamadeira e o marceneiro não gosta de má madeira.

672. Qual a banda preferida do fotógrafo?
Resposta: Revelação.

673. O que é, o que é? Abre as pernas para enfiar.
Resposta: O óculos.

674. O que é, o que é? Nem toda casa tem, mas ninguém passa sem ele.
Resposta: Ferro da passar roupas.

675. Qual é o fast-food preferido dos mineiros?
Resposta: Sub-uai.

676. Por que a música foi na papelaria?
Resposta: Porque ela queria um clipe.

677. Qual automóvel está sempre ligado?
Resposta: O on-ibus.

678. Qual o mar preferido do doce?
Resposta: É o Mar-shmallow.

679. O que é um pontinho vermelho no palco?
Resposta: O Red Motta.

680. 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".

681. Qual é o país que cabe na geladeira?
Resposta: Peru.

682. O que é um ponto preto e triste no sangue?
Resposta: EMOglobina.

683. O que dá a mistura de um burro com uma tartaruga?
Resposta: Uma loira de capacete.

684. O que é um pontinho amarelo em cima de uma moto?
Resposta: Ruffles, a batata da Honda.

685. Qual é a pior coisa que pode acontecer com um morcego depois que ele
dorme?
Resposta: Diarreia.

686. Como um neurônio se comunica com outro?
Resposta: Pelo telefone celular.

687. O que é, o que é? Dá um pulo e se veste de padre.
Resposta: Pipoca queimada.

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

689. Qual é a diferença entre uma hambúrguer e uma piriguete?
Resposta: O hambúrguer nunca é 100% vaca.

690. Qual é o nome da polícia que se olha no espelho?
Resposta: Polícia Civil.

691. Por que Napoleão era sempre chamado pras festas na França?
Resposta: Porque ele era Bom Na Party.

692. Qual o apelido do para-raio?
Resposta: Sequestro relâmpago.

693. O que é um pontinho verde no shopping?
Resposta: É uma ervilha consumista.

694. O que um bom navegador faz quando o barco afunda?
Resposta: Nada.

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

696. Qual cantor brasileiro tem o pai acima do peso?
Resposta: Zeca PaiGordinho.

697. Sou uma ave bonita, tente meu nome escrever, leia de trás para a frente e
o mesmo nome irá ver.
Resposta: Arara.

698. Qual é a apresentadora que gosta de axé?
Resposta: Cristina Arrocha.

699. O que é um pontinho amarelo no meio do ringue?
Resposta: É o Jean-Claude Fandango.

700. Como se chama aquele vampiro que ajuda a melhorar a ventilação dos
computadores?
Resposta: O Edward Cooler.

701. O que é que não tem cabelo mas fica careca?
Resposta: O pneu.

702. Qual a semelhança do O.B. com o Barack Obama?
Resposta: Os dois ficam num lugar que todo homem gostaria de estar.

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

704. O que é? O que é? Tem pernas, mas não anda. Tem braço, mas não abraça?
Resposta: Cadeira.

705. O que é um pontinho amarelo no céu?
Resposta: Um yellowcóptero.

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

707. Como se chama um animal de duas corcovas encontrado no Polo Norte?
Resposta: Um camelo desorientado.

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

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

710. Onde é que o boi consegue passar, mas o mosquito fica preso?
Resposta: Na teia de aranha.

711. O que é um astrólogo andando à cavalo?

Resposta: Um cavaleiro do Zodíaco.

712. Qual é o personagem que só acorda de madrugada?
Resposta: O Seu Madruga.

713. Qual o animal que inventou a fila?
Resposta: Formiga.

714. O que a vaca foi fazer no rio?
Resposta: Ver o peixe-boi.

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

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

717. Qual é o fim da picada?
Resposta: Quando o mosquito vai embora.

718. Qual o pintor que adora a cor rosa na suas obras?
Resposta: Pinkasso.

719. Qual o carro que a polícia mais gosta?
Resposta: Ronda.

720. Qual e a carta preferida do Pelé?
Resposta: Rei de Copas.

721. Qual é a prisão onde todos nós estamos condenados a passar?
Resposta: Prisão de ventre.

722. O que o travesseiro disse para o ganso?
Resposta: Tô com pena de você.

723. Qual é o veículo mais sacana?
Resposta: Velo-troll.

724. Qual o aumentativo de Hungria?
Resposta: Doisgria.

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

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

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

728. 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.

729. Por que a loira não usa papel higiênico?
Resposta: Porque ela não sabe qual é o lado certo.

730. Qual a diferença entre o jumento e o chuveiro?
Resposta: Entre debaixo do jumento que você vê a diferença.

731. Qual o animal que vive ajudando os outros?
Resposta: O macaco, porque ele quebra galho.

732. O que o YouTube foi fazer no dentista?
Resposta: Abrir um canal.

733. O que é um pontinho verde brilhando na cama de um hospital?
Resposta: Uma ervilha dando à luz.

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

735. Eu existo há mais de um milhão de anos, mas nunca vivo mais de um mês.
Quem sou eu?
Resposta: Lua.

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

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

738. 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?

739. 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.

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

741. O que é uma letra "A" na testa?
Resposta: Um Atestado.

742. Qual a cidade que incentiva o tato?
Resposta: Tóquio.

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

744. O que dá o cruzamento de um advogado com uma bibliotecária?
Resposta: Toda a informação precisa, mas você não vai entender uma só palavra.

745. Qual é a estação do ano que dá esperança para os cegos?
Resposta: Ve-rão.

746. 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.

747. O que passa pela mão da mulher mole, e depois fica duro?
Resposta: Esmalte.

748. O que é, o que é? Quanto mais se enche, menor fica.
Resposta: A paciência.

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

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

751. Qual o dia que a plantinha não entra no hospital?
Resposta: No dia do plantão.

752. Qual a diferença entre a mulher e a arma?
Resposta: Na arma você pode colocar um silenciador.

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

754. O que é, o que é? Que vai até a porta de entrada, mas não entra.
Resposta: Calçada.

755. 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.

756. O que são cinco pontinhos coloridos no jardim?
Resposta: Os Flower Rangers.

757. Por que o mouse é muito mimado?
Resposta: Porque tudo o que ele quer, o mouse pad.

758. O que o catchup disse para a mostarda?
Resposta: É nois nas fritas.

759. Qual é o filme em que um pai dá 5 reais ao filho e manda ele devolver 2?
Resposta: Mandagastar 3.

760. Qual o eletrodoméstico do vulcão?
Resposta: É a máquina de lava.

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

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

763. O que o leite de caixinha disse pro leite de saquinho?
Resposta: Vem pra Caixa você também!

764. O que é um pontinho marrom no meio do oceano?
Resposta: Um camarrom.

765. Por que o boi subiu o morro?
Resposta: Porque não tem como passar por baixo.

766. Quem é o dono do cemitério?
Resposta: O Seu Pultura.

767. O que é um pontinho amarelo tomando Sol?
Resposta: É um Fandangos querendo virar Baconzitos.

768. Por que é difícil enterrar o elefante?
Resposta: Porque os parentes lotam o cemitério.

769. O que é um pontinho dourado em uma vaca?
Resposta: Um carrapato carnavalesco.

770. O que uma morena faz ao lado de uma loira?
Resposta: Trabalha como intérprete.

771. O que é, o que é? Que mesmo atravessando o rio consegue não se molhar.
Resposta: A ponte.

772. O que o cavalo foi fazer no orelhão?
Resposta: Passar um trote.

773. Por que os burros se parecem com os livros?
Resposta: Ambos tem orelha.

774. Por que o relógio é popular?
Resposta: Porque ele dá hora.

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

776. Por que o caminhão do frigorífico não consegue subir a ladeira?
Resposta: Porque elinguiça.

777. Qual construção é mais difícil para o pedreiro?
Resposta: É-difícil.

778. Como é possível comer um ovo sem você quebrar a casca?
Resposta: Pedindo para outra pessoa quebrar a casca.

779. Qual a diferença entre uma loira e o computador?
Resposta: Você só precisa passar informações para o computador uma vez.

780. Qual a explosão que o Renato Aragão mais tem medo?
Resposta: É a Didi-namite.

781. O Goku me deu um abacate. O que tinha dentro?
Resposta: Um Kakaroço.

782. Como fazer pro suco virar cobra?
Resposta: É só fazer cócegas no suco que o su-cu-ri.

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

784. Qual é o ar mais resistente?
Resposta: Ar-madura.

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

786. O que nada mas não é peixe, e tem pena mas não voa?
Resposta: Pinguim.

787. 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.

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

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

790. O que a Xuxa foi fazer no bar?
Resposta: Beber caSasha.

791. Qual o personagem mais agradecido de Dragon Ball Z?
Resposta: Go Thanks.

792. Qual é o tipo de bebida preferida dos animais?

Resposta: As de garrafa PET.

793. 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.

794. Qual cantor sertanejo que vai e volta rapidinho?
Resposta: Michel Té-logo.

795. O que é um pontinho branco na neve fazendo abdominal?
Resposta: O abdominável homem das neves.

796. O que o espermatozoide disse para o óvulo?
Resposta: Posso morar com você? Porque minha casa é um saco.

797. O que é, o que é? Está acima do Rei.
Resposta: Coroa.

798. Se você me tiver, vai querer me dividir. Se me dividir, deixarei de existir.
Quem sou eu?
Resposta: Segredo.

799. Qual carro preferido dos fotógrafos?
Resposta: Focus.

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

801. O que é um pontinho branco em um estacionamento?
Resposta: É um Arroz-Roice.

802. Qual elemento é mais poderoso que o Zinco?
Resposta: O Zeis.

803. O que é que se passa pela boca da mulher duro, mas se começa a esfregar
fica borrado?
Resposta: O batom.

804. O que nasce verde, vive preto e morre vermelho?
Resposta: Carvão.

805. Por que o MC não quer cerveja?

Resposta: Porque ele Ke-vinho.

806. O Sr. Smith tem 4 filhas. Cada uma de suas filhas tem 1 irmão. Quantos
filhos Sr. Smith tem ao todo?
Resposta: Cinco.

807. Um tijolo pesa um 1kg e meio tijolo. Quanto pesa um tijolo?
Resposta: 2 kg.

808. 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.

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

810. Durante qual mês as pessoas dormem menos?
Resposta: Fevereiro, porque é o mês mais curto.

811. 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.

812. Quem é o filho do seu pai que não é seu irmão?
Resposta: Você.

813. Quantas vezes podemos subtrair 5 de 25?
Resposta: Uma vez, depois não temos 25 para subtrair, apenas 20.

814. 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.

815. Seis homens levam seis dias para cavar seis buracos. Quanto tempo levarão
12 homens para cavarem 12 buracos?
Resposta: 6 dias.

816. 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.
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