Piadinhas Boas com Respostas
Piadinhas boas para você dar risada e compartilhar com os amigos. Muitas dessas piadinhas são
legais para crianças, e todas elas têm respostas.

1. O que está na nossa frente, mas a gente não vê?
Resposta: O nosso nariz.

2. Por que toda pessoa baixa tem medo do hospital?
Resposta: Porque vai sair de lá só quando tiver alta.

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

4. Por que as loiras não amamentam seus filhos?
Resposta: Porque dói colocar os seios para ferver.

5. O que a chave disse para a fechadura?
Resposta: Vamos dar uma voltinha?

6. O que o 4 disse pro 40?
Resposta: Passa a bola.

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

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

9. Qual animal é o rei das charadas?
Resposta: O sapo, acerta todas na mosca.

10. O engenheiro olhou para espelho. O que aconteceu?
Resposta: O engenheiro civil.

11. Qual o bar preferido do fio?
Resposta: Bar-bante.

12. Por que o cobre dirige melhor que o ferro?
Resposta: Porque é melhor condutor.

13. Por que a minhoca foi demitida?

Resposta: Porque ela estava fazendo corpo mole.

14. Por que o policial não gosta de sabão em pó?
Resposta: Porque ele prefere deter-gente.

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

16. Por que as mulheres não gostam de jogar futebol?
Resposta: Porque não existe chuteira de salto alto.

17. Por que a loira pintou o cabelo de castanho?
Resposta: Para passar para o vestibular.

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

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

20. Qual é o criminoso que não gosta de violência?
Resposta: O bom-dido.

21. Qual é o elemento químico mais bem informado?
Resposta: É o Frâncio, porque está do lado do Rádio.

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

23. Por que o martelo e a tesoura são hidrocarbonetos?
Resposta: Porque o martelo é pro-pino e a tesoura é pro-pano.

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

25. O que o palito disse para a caixa de fósforo?
Resposta: Por você eu perco a cabeça.

26. O que tem debaixo do tapete de um hospício?
Resposta: Um louco varrido.

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

28. Por que a loira jogou o relógio pela janela?
Resposta: Para ver as horas passarem.

29. Qual é a cor preferida da tomada?
Resposta: Rosa choque.

30. Por que o chuveiro não entrou para o exército?
Resposta: Porque ele não passou no teste de resistência.

31. Qual é o animal que mais gira?
Resposta: Gira-fa.

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

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

34. Por que a cobra agora quer ser escova?
Resposta: Porque ela cansou de ser pente.

35. Por que um tigre auxiliava o idoso a andar?
Resposta: Porque ele era um tigre de bengala.

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

37. Qual a diferença entre um sapo e um príncipe?
Resposta: As cinco cervejas que a princesa tomou.

38. Qual o tipo de panela que está sempre triste?
Resposta: Panela depressão.

39. Qual é o chá para calvície?
Resposta: Chá-peu.

40. Qual é a vó da bebida?
Resposta: A Vó-dka.

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

42. Como se chama mil políticos presos?
Resposta: Um bom começo.

43. Qual é o dia mais doido do ano?
Resposta: Doidimai.

44. Quando é que um vampiro sobe na vida?
Resposta: Quando ele morde o pescoço de uma girafa.

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

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

47. Por que o Perna Longa não mente?
Resposta: Porque a mentira tem perna curta.

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

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

50. Qual o jogo mais jogado pelos prisioneiros?
Resposta: Xadrez.

51. Qual é o idioma do doador de órgãos?
Resposta: Manda-rim.

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

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

54. Por que a menina riu ao ver comercial de remédio?
Resposta: Porque o Ministério da Saúde a diverte.

55. Qual a prótese que vive durante um longo período?
Resposta: É a denta-dura.

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

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

58. O que um ovo falou para o outro ovo?
Resposta: Estou chocado.

59. O que entra na água e não se molha?
Resposta: A sombra.

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

61. O que a foca mais gosta de fazer?
Resposta: Fo-Foca.

62. Qual o cantor preferido do avô?
Resposta: Netinho.

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

64. Por que os míopes não podem ir ao zoológico?
Resposta: Porque eles usam lentes di-vergente e não de ver bicho.

65. O que o dente falou para broca?
Resposta: Não vai furar comigo.

66. Por que o menino colocou a água no pote?
Resposta: Pra deixar a água potável.

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

68. Qual a diferença entre o porco e a rua?
Resposta: O porco tem lombinho e a rua tem lombada.

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

70. O que o advogado da granja foi fazer na delegacia?
Resposta: Soltar a franga.

71. 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".

72. Por que o anão não escuta o outro?
Resposta: Porque ele fala baixinho.

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

74. Por que os peixes gostam tanto de comer?
Resposta: Porque eles estão sempre com água na boca.

75. O que é, o que é? Quando uma mija, todas mijam.
Resposta: Telha.

76. Por que as plantas não falam?
Resposta: Porque elas são mudinhas.

77. Qual é o cantor sertanejo mais carente?
Resposta: Cesar Me-note.

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

79. Qual a ave maltrata outras aves?
Resposta: E-má.

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

81. Quem é a mãe da cozinha?
Resposta: A mãe-zena.

82. O que a TV disse para a tomada?

Resposta: Tô ligada em você.

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

84. Qual palavra tirou o dente da letra D?
Resposta: Descendente.

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

86. Quem é o dono da floresta?
Resposta: Seu Vagem.

87. Em qual lugar o dinheiro vem antes que o trabalho?
Resposta: No dicionário.

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

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

90. Qual é o açúcar mais valioso?
Resposta: Açúcar Cristal.

91. Qual é o cúmulo da sorte?
Resposta: Ser atropelado por uma ambulância.

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

93. Por que o gato é bom no videogame?
Resposta: Porque ele tem 7 vidas.

94. Quem é o tio da construção?
Resposta: Tio Jolo.

95. Por que ninguém foi ao enterro do elefante?
Resposta: Todos tinham medo de ter que carregar o caixão.

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

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

98. Por que não se pode falar alto nos laboratórios?
Resposta: Para não perturbar a concentração dos reagentes.

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

100. Por que o rio foi ao dentista?
Resposta: Para fazer um canal.

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

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

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

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

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

106. O que o gaúcho usa pra arrumar o cabelo?
Resposta: O pen-Tchê.

107. Qual fruta é espiã dos EUA?
Resposta: Melan-CIA.

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

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

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

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

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

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

114. O que são três tomadas juntas?
Resposta: Um trio elétrico.

115. Qual é o país preferido no Natal?
Resposta: Peru.

116. Qual inseto vive girando?
Resposta: Escor-pião.

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

118. Por que não se deve partir o coração de uma régua?
Resposta: Porque ela possui centímentros.

119. O que o OMO disse para a mulher dele?
Resposta: Ô Mô.

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

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

122. Qual o aeroporto favorito do bêbado?
Resposta: Viracopos.

123. O botijão estava com dor de barriga. Por quê?
Resposta: Porque ele tinha gás-trite.

124. Qual a diferença entre o tatu e a baiana?
Resposta: O tatu faz o buraco e a baiana vatapá!

125. O que e um submarino com rodas?
Resposta: Um car-naval.

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

127. Como é que se chama bicicleta em japonês?
Resposta: Kuasimoto.

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

129. Qual o cantor que é a favor da letra?
Resposta: Pro-jota.

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

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

132. Qual cangaceiro cria ovelhas e faz rodeio?
Resposta: Lan-pião.

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

134. Onde o elétron joga futebol?
Resposta: No campo eletromagnético.

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

136. O que é, o que é? Tem no meio da lâmpada.
Resposta: A letra P.

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

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

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

140. Como se protege a sola dos calçados para que eles não fiquem gastos?
Resposta: Protetor solar.

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

142. Por que a moto foi na praia?
Resposta: Pegar uma Honda.

143. Qual é a roupa que sempre está aberta?
Resposta: Ex-tampada.

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

145. Onde o Mickey gosta de morar?
Resposta: No condo-Minnie.

146. O que é que ele morre queimado e ela morre cantando?
Resposta: O cigarro e a cigarra.

147. O que uma parede disse para a outra?
Resposta: Vamos nos encontrar ali no cantinho.

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

149. Por que as hemácias não se perdem na corrente sanguínea?
Resposta: Porque elas seguem as plaquetas.

150. Por que a loira saiu do supermercado com a testa roxa?
Resposta: Porque pediram para ela testar o produto.

151. Como você sabe que um fax foi mandado por uma loira?
Resposta: O fax veio com um selo.

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

153. Achei uma lâmpada dentro d'água. Quando a esfreguei, o que saiu de
dentro?
Resposta: O hidrogênio.

154. Por que o louco só usa roupa molhada?
Resposta: Porque na etiqueta vem escrito: "Lave antes de usar".

155. Por que a loira abriu o biscoito dentro do supermercado?
Resposta: Porque estava escrito no biscoito: "Abra aqui!".

156. Qual é a panela que você usa quando está triste?
Resposta: De-pressão.

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

158. 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.

159. Por que proibiram o Hidrogênio de ir ao show do metálica?
Resposta: Porque ele não é metal.

160. O que o ovo novo falou para o ovo velho?
Resposta: Ovô.
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