Piadinhas Infantis com Respostas
Piadinhas infantis, com respostas, para crianças de várias idades. Têm piadinhas de animais,
comidas, e muito mais.

1. Qual o brinquedo preferido do McDonald's?
Resposta: McSteel.

2. Qual a cidade preferida do Papai Noel?
Resposta: Natal.

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

4. Qual e o animal que mais gosta de jogar futebol?
Resposta: GOLfinho.

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

6. O que o lápis disse para o apontador?
Resposta: Estou desapontado.

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

8. Qual é o sobrenome que todo mundo tem?
Resposta: Costa.

9. Qual é o sabão em pó preferido das sereias?
Resposta: Ariel.

10. Qual é o felino mais velho do mundo?
Resposta: O tigre-de-bengala.

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

12. O que uma bola falou pra outra?
Resposta: Estou bolada com você.

13. Qual é o ar mais inteligente?

Resposta: Ar-con-dicionário.

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

15. Qual é o pássaro que assombra?
Resposta: Uru-buuuuuuu!

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

17. Em que lugar no mundo mais chove?
Resposta: No chão.

18. O que pesa mais no mundo?
Resposta: A balança.

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

20. Qual é o mês do semáforo?
Resposta: Abril.

21. O que o goleiro utiliza para dormir?
Resposta: Trave-sseiro.

22. O que o lápis disse para o papel?
Resposta: Você está me desapontando.

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

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

25. O que é que tem pernas, costas e não é gente?
Resposta: Cadeira.

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

27. Por que os robôs não sentem medo?
Resposta: Porque eles têm nervos de aço.

28. Qual é o animal que a vaca mais gosta?
Resposta: A Muuuuula.

29. Qual é a capital que sempre ganha?
Resposta: Vitória.

30. Qual cor é elétrica?
Resposta: Rosa choque.

31. Que capital gostaria de ser campo de futebol?
Resposta: Campo Grande.

32. Quais são as notas musicais mais confortáveis?
Resposta: So-Fá.

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

34. Por que o tomate pegou um empréstimo no banco?
Resposta: Porque ele estava no vermelho.

35. Qual é a capital que vive sorrindo?
Resposta: Porto Alegre.

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

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

38. Como se chama o ar vendido em farmácias?
Resposta: Ar-comprimido.

39. Que é o país preferido da ovelha?
Resposta: A Béééélgica.

40. Qual o lugar mais velho do Brasil?
Resposta: Porto Velho.

41. O que é preciso para o mês de maio ficar maior?
Resposta: A letra R.

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

43. Qual é a sobremesa preferida da vaca?
Resposta: Múuuuu-sse.

44. Qual é o rei da hora?
Resposta: O rei-lógio.

45. O que o vidro disse para a vidra?
Resposta: Estou vidrado em você.

46. Qual é o santo do banheiro?
Resposta: O São Bonete.

47. Nas Olimpíadas dos bichos, qual o prêmio que os macacos almejam?
Resposta: A banana ouro e a banana prata.

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

49. Por que não falta energia no quartel?
Resposta: Porque todo Cabo já foi Soldado.

50. Qual é a ferramenta que sempre aponta onde as pessoas e coisas estão?
Resposta: Ali-cate.

51. Qual é o primata que é pé-de-valsa?
Resposta: O orango-tango.

52. Como é que se pesca peixe pela internet?
Resposta: Com a rede.

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

54. Por que o alho tem medo de plantações?
Resposta: Porque lá tem espant-alho.

55. Por que o prego é bem educado?
Resposta: Porque ele nunca entra sem bater.

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

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

58. Qual o país que tem uma parte do corpo humano cheio da grana?
Resposta: Costa Rica.

59. O que o Mickey foi fazer no espaço?
Resposta: Procurar o pai do seu cachorro, o Plutão.

60. O que o Cebolinha faz quando dorme?
Resposta: Lonca.
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