Piadinhas Engraçadas com Respostas
Piadinhas engraçadas dos mais variados assuntos (loiras, português, infantis, etc) e com dificuldades
diferentes (fáceis, médias e difíceis).

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

2. Qual a diferença entre o Robocop e o Frankenstein?
Resposta: É que o Frankenstein foi operado pelo SUS.

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

4. Qual a bala preferida do vampiro?
Resposta: Sangra-mentus.

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

6. Como se chamava o Renato Russo antes de 1991?
Resposta: Renato Soviético.

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

8. Como uma pá cumprimenta a outra?
Resposta: Opá.

9. Por que a loira não amamenta seu filho?
Resposta: Porque no peito dela não tem a data de validade.

10. O que é uma velha sem relógio?
Resposta: Uma sem hora.

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

12. O que é um pontinho vermelho na porta?
Resposta: Uma maçãneta.

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

14. Por que os filhos do Bin Laden são felizes?
Resposta: Porque o pai Osama.

15. Qual animal mais escorregadio?
Resposta: Óleo-pardo.

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

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

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

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

20. Qual o animal atravessa o rio com um boi na boca?
Resposta: O carrapato.

21. O que a barata disse pro chinelo?
Resposta: Nossa, nossa, assim você me mata.

22. Por que a vaca não vai na academia?
Resposta: Porque ela já é malhada.

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

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

25. Qual o cantor favorito dos anões?
Resposta: Toquinho.

26. Por que a galinha subiu na árvore?
Resposta: Porque ela queria botar pra quebrar.

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

28. Qual é o papel mais engraçado de todos?
Resposta: O papel celofunny.

29. Por que a loira toma pílula anticoncepcional?
Resposta: Para saber que dia da semana é.

30. Como se chama o jornal do oculista?
Resposta: O globo ocular.

31. Qual é a fórmula da água benta?
Resposta: H Deus O.

32. Qual o avô do Toddynho?
Resposta: O Vô Maltine.

33. Como o átomo de potássio ri?
Resposta: KKKKK.

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

35. Qual é o ator que quando peida faz eco?
Resposta: Francisco Cuoco.

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

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

38. Qual é o cantor que é azul?
Resposta: Pablo Avatar.

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

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

41. Qual o cúmulo do esquecimento?
Resposta: Não sei, esqueci.

42. O que é um pontinho amarelo num iate?
Resposta: Um milhonário.

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

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

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

46. Por que o porco mesmo morto continua feliz?
Resposta: Porque ele está de bacon a vida.

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

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

49. Por que o macaco-prego não entra no mar?
Resposta: Porque ele tem medo de tubarão martelo.

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

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

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

53. Qual o novela preferida do boi?
Resposta: O Rei do Gado.

54. Qual o transporte preferido do gaúcho?
Resposta: Patinetchê.

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

56. Por que o Chile é um saco?
Resposta: Porque fica embaixo do Peru.

57. Qual a diferença entre o rico e o pobre?
Resposta: Rico come caviar e pobre come o que vier.

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

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

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

61. Qual é o cachorro que não late?
Resposta: O cachorro quente.

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

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

64. Por que a família do músico sente falta dele?
Resposta: Porque ele faz flauta.

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

66. O que faz um neurônio no cérebro de uma loira?
Resposta: Eco.

67. O que o pagodeiro foi fazer na igreja?
Resposta: Foi cantar pa God.

68. Por que o lápis foi malhar?
Resposta: Porque ele queria ser graFITNESS.

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

70. Qual é o super herói preferido dos gordinhos?
Resposta: O Super Mercado.

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

72. Qual é a diferença entre a panela e o penico?
Resposta: Se você não sabe, nunca me convide para almoçar na sua casa.

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

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

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

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

77. O que o tijolo falou pra tijola?
Resposta: Tem um ciumento entre nós.

78. Qual era a comida predileta dos faraós?
Resposta: Faraófa.

79. Como se chama o japonês que roubou o banco?
Resposta: Ta-ka Grana Na Kazaca.

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

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

82. Que barulho um elétron faz quando cai no chão?

Resposta: Planck.

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

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

85. Por que as loiras bebem água balançando o copo?
Resposta: Porque água parada dá dengue.

86. Por que a galinha bateu a cabeça no chão?
Resposta: Porque ela queria um galo.

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

88. Qual o parente que te protege da chuva?
Resposta: Sombrinha.

89. Por que a SONY virou pagodeira?
Resposta: Porque eles são Inimigos da HP.

90. Por que uma conversa entre galinhas nunca acaba?
Resposta: Porque elas tem papo.

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

92. Por que o porco não gosta do mecânico?
Resposta: Porque ele aperta a porca.

93. Como se faz para afogar uma loira?
Resposta: Coloque um espelho no fundo da piscina e mande ela olhar.

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

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

96. Por que a loira não sabe fazer gelo?
Resposta: Porque não aprendeu a receita.

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

98. O que vem escrito na sola dos sapatos em Portugal?
Resposta: Este lado pra baixo!

99. O que o boi foi fazer no lago?
Resposta: Boiar.

100. Qual é o animal que é rico?
Resposta: O orninto-rico.

101. De qual doença morreu o borracheiro?
Resposta: Pneu-monia.

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

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

104. Como os caminhões comemoram o aniversário?
Resposta: No ro-diesel.

105. Por que a loira jogou o computador no mar?
Resposta: Porque ela queria navegar na internet.

106. Por que o segurança ganha todas as corridas?
Resposta: Porque segurança em primeiro lugar!

107. Por que o anão não pode lutar boxe?
Resposta: Porque ele só dá golpe baixo.

108. O que era um pontinho verde no canto da sala?
Resposta: Uma ervilha de castigo.

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

110. O que é um neurônio na cabeça de uma loira?
Resposta: Um visitante.

111. Qual é o papel favorito dos Minions?
Resposta: Papel alu-minion.

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

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

114. Que tipo de pessoa é uma criação de bois e vacas?
Resposta: O Fol-gado.

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

116. O que o tomate foi fazer no banco?
Resposta: Tirar um extrato.

117. Qual é o tempero mais raivoso?
Resposta: O sal grosso.

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

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

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

121. Por que uma loira usa xícara com duas alças?
Resposta: Para não ter que pensar com que mão irá usá-la.

122. Por que o anãozinho atravessa a rua correndo?
Resposta: Para pegar embalo para subir no meio fio.

123. Por que o canibal não come o palhaço?
Resposta: Porque ele tem um gosto engraçado.

124. Qual é o queijo que mas sofre?
Resposta: O queijo ralado.

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

126. O que o peixe faz quando vai às compras?
Resposta: Peixincha.

127. O Sal xingou o Açúcar. O que o Açúcar disse?
Resposta: Nossa, que Sal grosso!

128. Como o gaúcho cumprimenta no período noturno?
Resposta: Boa noi-Tchê.

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

130. Qual o jogador que sempre te convida pra festas?
Resposta: Petconvite.

131. Qual é o esporte mais popular entre os chefs mexicanos?
Resposta: O beisebol, porque se joga com o taco.

132. O que é um pontinho amarelo tocando violão?
Resposta: Cheetos Buarque.

133. Por que o cantor canta com a mão na orelha?
Resposta: Porque se colocar a mão na boca, a voz não sai.

134. Qual o inseto que quer ser espião?
Resposta: O mari-Bond.

135. Qual a marca de perfume que estraga os dentes?
Resposta: O Boticárie.

136. Por que os elefantes têm trombas?
Resposta: Porque se não tivessem seriam capivaras.

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

138. Por que a polícia prendeu a mulher descabelada?
Resposta: Porque seu cabelo estava armado.

139. Qual o mês mais novo?
Resposta: Fevereiro, pois ele só tem 28 dias.

140. O que são um monte de átomos de Cloro lado a lado?
Resposta: É uma Clorofila.

141. Por que a aranha precisa de você?
Resposta: Porque ela é um aracneedyou.

142. Qual é a piada do pintinho caipira?
Resposta: Pir.

143. Comecei a fazer um churrasco, mas a carne começou a cantar funk. Qual o
tipo de corte da carne?
Resposta: Mr. al-Catra.

144. Dois homens foram detidos suspeitos de terem cometido um crime, mas
não se sabia qual deles era o culpado. Após alguns dias, um deles engordou
bastante e foi liberado. Por quê?
Resposta: Porque o que não mata, engorda.

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

146. Qual o nome da fórmula In(Cu)?
Resposta: Cupreto de Índio.

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

148. Por que sociedades entre portugueses sempre dá certo?
Resposta: Porque um rouba do outro e deposita na conta conjunta.

149. O que o chinelo disse pra barata?
Resposta: Ai se eu te pego, ai ai se eu te pego.

150. Qual presidente que ama tirar fotos?
Resposta: A Dilma Rous-selfie.

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

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

153. O que um funkeiro cego disse pro outro?
Resposta: Segue o braille.

154. Pra quem o hidrogênio ligou quando foi preso?
Resposta: Pra ninguém, ele não tem família.

155. Qual o carro que sempre anda de ré?
Resposta: O Ré-now.

156. O que esta fazendo o português quando deixa a televisão ligada por um dia?
Resposta: Ele quer ver Tela Quente.

157. Qual é o rei dos queijos?
Resposta: Rei-queijão.

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

159. Qual a celebridade mais estrábica?
Resposta: Ellen Ganzarolha.

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

161. O que a calculadora disse para o contador?
Resposta: Pode contar comigo.

162. Qual inseto luta MMA?
Resposta: Muri-soca.

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

164. Como se faz para ganhar um Chokito?
Resposta: É só colocar o dedito na tomadita.

165. Qual o problema de saúde que nenhum anão terá?
Resposta: Pressão alta.

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

167. Como se fala policial em japonês?
Resposta: Takatiro.

168. Como o pato chama a pata?
Resposta: Vem quá.

169. Por que o carro elétrico não deu certo em Portugal?
Resposta: Porque nos primeiros cem metros a tomada soltou.

170. Por que o vaso é o melhor presente para se ganhar?
Resposta: Porque ele é de-coração!

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

172. Qual é o chiclete favorito de Poseidon?
Resposta: Trident.

173. Você conhece o site do cavalinho?
Resposta: É www ponto cavalinho ponto com ponto com ponto com ponto com ponto.
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