Charadas Nerds com Respostas
Charadas nerds envolvendo computadores, super-heróis e animes (Dragon Ball). Todas as charadas
contam com respostas.

1. Quando você percebe que seu computador está velho?
Resposta: Quando a placa-mãe já virou avó.

2. Por que o Superman não congela?
Resposta: Porque o Clark é Kent.

3. O que a Wikipédia falou para o Chrome?
Resposta: Se correr Wikipédia, se ficar o Google Chrome.

4. Qual videogame fica dentro do banheiro?
Resposta: X-box.

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

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

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

8. Qual a música preferida do Sérgio Reis?
Resposta: Toda vez que eu via Java pela estrada de Ouro Fino.

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

10. Qual a semelhança entre o Goku e um gripado?
Resposta: Goku é sayajin e o gripado sai-atchin.

11. O que uma impressora disse para outra impressora?
Resposta: Esse papel é seu ou é impressão minha?

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

13. O que o Vegeta disse quando foi comer um abacate?

Resposta: Maldito Ka-caroço!

14. Qual sorvete os Vingadores não gostam?
Resposta: Napoli-Thanos.

15. Para qual santo você reza quando esquece a senha?
Resposta: São Login.

16. Qual o gás mais malvado que existe?
Resposta: Me-Thanos.

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

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

19. Por que o computador foi preso?
Resposta: Porque ele executou um programa.

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

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

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

23. O que o Goku foi fazer na Riachuelo?
Resposta: Comprar saia-jeans.

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

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

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

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

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

29. Qual a rede social que os mineiros mais usam?
Resposta: Uaitsapp.

30. Se o Goku fosse mulher, que roupa ele usaria?
Resposta: Uma super saia jeans.

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

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

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

34. Como se manda um "Salve" pra galera do computador?
Resposta: CTRL+S.

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

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

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

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

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

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

41. Como o Quico compacta a música dele no computador?
Resposta: Quico_Quico.rar.rar.rar.

42. Qual linguagem de programação o Han Solo detesta?
Resposta: JabbaScript.

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

44. 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.

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

46. Qual jogo eletrônico preferido dos gaúchos?
Resposta: Mortal KombaTchê.

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

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

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

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

51. Qual é o tipo de conexão dos gordos?
Resposta: Banda larga.

52. Qual a diferença entre Hardware e Software?
Resposta: O Hardware você chuta, o Software você xinga.

53. Por que a mulher do Hulk separou-se dele?
Resposta: Porque ela queria um homem mais maduro.

54. Qual o super-herói preferido do fotógrafo?
Resposta: O Flash.

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

56. Qual é o Cavaleiro do Zodíaco que vende roupas?
Resposta: C&A.

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

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

59. Qual o super-herói que mais gosta de rir?
Resposta: Ri-Man.

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

61. Como o Pai de Santo acessa a Internet?
Resposta: Com Umbanda larga.

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

63. O que acontece se o Goku fundir-se com o Cheetos?
Resposta: Ele vira um Super Salgadim.

64. Por que o Super Mario foi ao psiquiatra?
Resposta: Porque estava em uma fase muito difícil.

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

66. Qual é o computador mais comunista que existe?
Resposta: O PC do B.

67. Por que o filho e a mulher do Hulk se separaram dele?
Resposta: Porque o Hulk estava verde e precisava ser mais maduro.

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

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

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

71. Qual super herói tira foto no escuro?
Resposta: Flash.

72. Por que os sites de emprego não informam nada?
Resposta: Porque lá as informações são vagas.

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

74. Qual a roupa feminina que o Goku mais gosta?
Resposta: Saiyajeans.

75. Por que as fotos dos Vingadores saem escuras?
Resposta: Porque não têm Flash.

76. Como os sapos modernos se comunicam?
Resposta: Web, web, web...

77. Como seria o mundo se não existisse o Google?
Resposta: Sei lá, pesquisa aí no Google...

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

79. Qual aplicativo os policiais de elite usam para se comunicar nos EUA?
Resposta: Swatsapp.

80. Qual o personagem de Dragon Ball que adora ditados?
Resposta: O "Go-dita".

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

82. Quais são as partículas que não gostam de estudar?
Resposta: As partículas de antimatéria.

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

84. Qual doença se pode pegar ao usar notebook?
Resposta: A LAPTOPspirose.

85. Por que o Wolverine procura sempre se manter ocupado?
Resposta: Pra não ficar coçando o saco.
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