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Lista de piadinhas ruins que muitas vezes são tão ruins, que chegam a ser engraçadas. Todas as
piadinhas contam com respostas.

1. O que a mãe açaí disse para os outros açaís?

2. Por que a mata é virgem?

3. Qual letra vem depois da letra A?

4. Qual é a fruta que termina primeiro do que todas as outras?

5. Qual o contrário de Abraão?

6. Por que uma pessoa não estava conseguindo ligar pra fábrica de

bolos?

7. Como se faz água destilada no laboratório?

8. Por que a pata assassinou o pato?

9. Qual o carro mais azedo que existe?

10. Qual é a tecla preferida do astronauta?

11. Quem é o dono da horta?

12. Qual é o nome da peça de roupa que os anões mais usam?

13. Por que o vovô levou uma multa no seu aniversário?

14. Um prédio se chama Brasil e cada andar é um estado. Como se

chama o elevador?

15. O que é preciso para que se possa apagar uma vela?

16. Por que o hélio foi assaltado?

17. O que é um dente num recipiente com água?

18. Qual a parte do corpo que não possui matéria?

19. Qual o animal que come com o rabo?

https://www.geniol.com.br/x/main/home/?src=GRTG1E&evt=copyright-footer/click
https://www.geniol.com.br/x/main/home/?src=GRTG1E&evt=logo/click
https://www.geniol.com.br/x/c/50/?src=GRTG1E&evt=link-widget/click
https://www.geniol.com.br/x/charadas/?src=GRTG1E&evt=play-more/click


© Geniol.com.br

Permitida a impressão e distribuição apenas para uso

não-comercial (casa, escolas, bibliotecas e igrejas)

MAIS

QUEBRA

CUCAS

Piadinhas Ruins
Charadas

J
o

g
u

e
 M

a
is

C
h

a
ra

d
a

s

g
e

n
io

l.
c

o
m

.b
r/

x
/c

/5
0

Resolva Mais Charadas

geniol.com.br/x/charadas

2

20. O que a Dora Aventureira foi fazer no UFC?

21. Por que o Lobo Mau �cou com dor de barriga?

22. O que é uma molécula?

23. Por que o professor Girafales não chamou a dona Florinda para

comer McDonald's?

24. Qual o objeto que tira a dor de você?

25. Qual é o time que teve um �lho?

26. Meu amigo não come carne porque ele é o quê?

27. Qual ator está à venda nos postos de combustível?

28. Qual o aumentativo de Humberto?

29. Qual é a cor do S da Perdigão?

30. Por que Hitler não tinha espinhas?

31. Por que os zagueiros são os que mais deixam saudade quando se

aposentam no futebol?

32. Por que a loira joga o relógio pela janela?

33. Por que a loira colocou o queijo em cima da televisão?

34. Qual é a bebida mais romântica?

35. Qual é o frango que está sempre na mesa?

36. O que aconteceu com as bailarinas na aula de balé?

37. Qual é a cantora que tem dono?

38. Qual a coisa que foi feita para andar e não anda?

39. Qual remédio que foi pego surfando?

40. O que é mais duro quando a gente aprende a patinar?
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41. Por que o elefante não consegue tirar carta de motorista?

42. Qual é o animal que veste o mecânico?

43. Qual o �lme que anda?

44. Qual a cantora que está vindo?

45. Qual o contrário de moletom?

46. Quantas letras tem no alfabeto?

47. Por que a loira atravessou a rua?

48. O que acontece se a tinta acabar?

49. Qual o aparelho de música que permite tudo?

50. Qual a atriz preferida das abelhas portuguesas?

51. Por que o chinelo é um amigo �el?

52. Como se chama o bolinho de chuva no Nordeste?

53. O que é um pontinho preto correndo no mato?

54. Qual é a tinta ideal para uma casa nova?

55. Qual o contrário de Bailarino?

56. Qual é a artéria mais agrícola?

57. Na frase "Fulano foi mal em todas as provas", onde está o sujeito?

58. Qual foi a arca criada para salvar os Dinossauros do Dilúvio?

59. Qual o contrário de papelada?

60. O que a ovelha disse para a avó?

61. O que Michael Phelps disse para Sócrates?
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62. Qual é o chá assassino?

63. Onde foi assinado o Tratado de Tordesilhas?

64. Qual é o órgão que é da polícia?

65. Qual o esporte de quem mente mal?

66. O que o dinossauro faz uma vez por ano?

67. Qual o estado em que os Minions moram?

68. O que a formiga tem maior do que o boi?

69. Qual o nome do homem que não se sente só?

70. Qual é o cúmulo de ser baixinho?

71. Qual é o país preferido do padeiro?

72. O que a Dora Aventureira foi fazer no condomínio?

73. Qual o animal que dorme de joelhos?

74. Onde o doente não pode �car?

75. Qual é a cor mais barulhenta?

76. Por que a abelha foi eletrocutada?

77. Por que nunca roubam a moto do japonês?

78. Qual a banda que estimula os jovens a seguirem carreira militar?

79. Por que o menino sempre deixa o seu óculos na escada?

80. Por que a professora entrou na sala de aula usando óculos de sol?

81. Eu como palha frita, qual é a palha que o palhaço come?

82. Qual é o mês que está pronto para nadar?
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83. Qual órgão do corpo que passa dias sem falar com ninguém?

84. Por que o marujo não grita mais "terra à vista"?

85. Como a es�rra era chamada antes de ter esse nome?

86. Qual o contrário de diabetes?

87. Por que a ambulância não anda?

88. Qual o melhor papel higiênico do mundo?

89. O que uma pá diz para a outra?

90. Nas novelas, como fazer para os atores vovôs falarem mais alto?

91. Por que a Coca-Cola e a Fanta se dão muito bem?

92. Por que o soldado do exército se camu�a de verde?

93. Qual é a cantora que todo mundo respeita?

94. Por que a parede �cou azul?

95. Qual é o nome da irmã do Gar�eld?

96. O que acontece quando o elétron �ca excitado?

97. O que o boi usa na cabeça para �car estiloso?

98. Por que o jacaré não passou de ano?

99. Qual o médico que ri durante as consultas?

100. Qual o contrário de cachorro-quente?

101. Qual é a comida mais devagar?

102. Qual é a planta que não fala?

103. De que lado �ca a asa da xícara?
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104. Do que um cátion tem medo?

105. Por que o pato tem raiva do cachorro?

106. O que deixa nossa dor bem fresquinha?

107. Por que Joãozinho não fez a lição de casa?

108. Qual é a internet mais utilizada pelos ursos?

109. Qual cantor não bebe chá?

110. Por que o índio serve como curativo?

111. Qual é a parte do corpo que está sempre ligada?

112. O que um átomo de cloro respondeu para outro quando este

perguntou se a eletrólise ígnea do cloreto de sódio produz gás cloro?

113. Qual o celular que sente dor?

114. Qual é o sonho da cobra?

115. Qual o contrário de corrimão?

116. Por que os anões gostam de ser hospitalizados?

117. Qual é o contrário de fumo?

118. O que a vaca disse pro boi?

119. Por que o Barrichello colou um relógio no carro do Schumacher?

120. Qual era o problema do decorador quando ele procurou um médico?

121. O que os pandas tem que nenhum outro animal tem?

122. Por que na tabela periódica ninguém fala com o Sn?

123. Qual a enciclopédia que está �cando fraca?

124. Para quem recorrer quando se tem problemas com cálculos

químicos?
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125. Quando é que o Renato Aragão acorda?

126. Por que a menina doente foi para a academia?

127. Pedro estava no deserto, ele estava morto de fome e de sede. No seu

lado direito há uma garrafa de 2 litros de água, e no lado esquerdo

um prato cheio de comida. Qual ele escolhe primeiro?

128. Qual número vai na academia?

129. Qual o chá dos fracos e oprimidos?

130. Qual tira fez parte da história do Brasil?

131. Qual comida que quase tira um 10?

132. Qual é a ave que está sempre enrijecida?

133. O que sempre �ca atrás das horas?

134. O M e o N estavam brincando de esconde-esconde, o M se escondeu

muito mal. O que o N disse pro M?

135. O que é um ponto roxo indo em direção a um ponto amarelo em

cima da geladeira?

136. Qual é o animal favorito dos pintores?

137. Por que a piada da bola é a melhor?

138. O que o Chaves perguntou para um senhor que acabou de sair de

uma balada às sete da manhã?

139. Um homem estava andando pela �oresta, quando avistou 3 animais,

um urso maluco, um macaco raivoso e uma onça morta de fome. Por

onde ele deveria passar?

140. Por que a chuva pegou o ônibus?

141. Por que a enfermeira gosta de fazer exercícios físicos?

142. Por que a garota só conversava no banheiro e nunca contava aos

outros a sua conversa?
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143. O que um boné falou pro outro boné?

144. Por que o "i" estava andando?

145. Qual é a operadora que nunca diz tchau?

146. Por que o passarinho não bate nos outros animais?

147. Por que enviar SPAM é algo justi�cável?

148. O que é achar uma moeda sempre no mesmo lugar?

149. Como é que os bonés se cumprimentam de dia na França?

150. Em qual parte do corpo o Max mora?

151. Por que o elefante usa óculos vermelho?

152. Por que a vaca dá leite?

153. Qual o contrário de diagrama?

154. Em que lugar só se vê pessoas com mais de 18 anos?

155. Qual o campeonato que tira as suas dores?

156. O que os personagens do Toy Story falam quando alguém espirra?

157. Qual é o seriado preferido das portas?

158. Por que o potássio é um elemento racista?

159. Por que a comida foi presa?

160. Qual a operadora que nunca morre?

161. Qual o contrário de diarréia?

162. Qual o urso que mais salta?

163. O que é que falta na casa para formar um casal?
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164. O que é, o que é? Um animal que anda com a pata na cabeça.

165. Por que a mulher baixinha não gosta de ir ao hospital?

166. Qual é o principal hidrocarboneto do gás de cozinha?

167. Qual é o contrário de volátil?

168. Qual é o oposto de Diamante?

169. Por que uma planta pequena não fala?

170. Uma mulher chega ao médico e diz que ela não come e não dorme

faz 4 dias. Qual o diagnóstico do doutor?

171. Qual é o ramo da medicina que faz uma ligação para a irmã de sua

mãe?

172. Como um neurônio se comunica com outro?

173. Qual o cristal preferido do Renato Aragão?

174. Qual é o nome da polícia que se olha no espelho?

175. Qual o apelido do para-raio?

176. Por que a Barbie estava vendada, desenhando o Ben 10, com o Ken

do seu lado?

177. O que é um astrólogo andando à cavalo?

178. Por que o monitor da loira está quebrado?

179. Qual o pintor que adora a cor rosa nas suas obras?

180. Qual é o contrário de simpatia?

181. Se você derrubar um chapéu amarelo no Mar Vermelho como ele

�ca?

182. Qual o aumentativo de Hungria?

183. Qual é o ar que mais pesquisa?
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184. Por que o Albert Einstein �ca mais forte quando viaja?

185. Por que se você cantar o hino de trás pra frente ele não �ca mais

hino?

186. Qual é o rio mais azedo do mundo?

187. Que horas são quando você se acha bonito?

188. Por que o mouse é muito mimado?

189. Qual produto de limpeza o cego não pode usar?

190. O boi saiu para beber. Onde ele foi?

191. Quem é o dono do cemitério?

192. Qual é o oposto de fechadura?

193. Por que o relógio é popular?

194. Qual o elemento químico que está sempre na sombra?

195. Qual a explosão que o Renato Aragão mais tem medo?

196. Por que devemos beber o suco devagar?

197. Qual é a cor que a Dora mais gosta?

198. Qual cantor sertanejo que vai e volta rapidinho?

199. Quando é que um agricultor �ca de cabeça para baixo?

200. Qual lado do gato tem mais pêlos?
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Respostas

1. O último açaí feche a porta.

2. Porque o vento é fresco.

3. Todas as outras.

4. Jabuti-acaba.

5. Fecharão.

6. Porque estava sem cobertura.

7. Colocando água no béquer e trazendo-o
para o outro lado da bancada.

8. Porque ela era psicopata.

9. Limão-zine.

10. O espaço.

11. O Seu Nôra.

12. Bermiuda.

13. Porque ele passou dos 80.

14. Apertando o botão.

15. Que ela esteja acesa.

16. Porque ele é nobre.

17. É uma Solução Molar.

18. O só-vácuo.

19. Todos, porque eles não podem tirar o
rabo para comer.

20. Foi dar uma Voa-Dora.

21. Porque ele comeu a Chapeuzinho Verde.

22. Uma menina muito sapécula.

23. Porque ela estava de Bob's.

24. O seca-dor.

25. O PaiSandu.

26. Contra�lé.

27. Vin Diesel.

28. Doisberto.

29. Perdigão não tem S.

30. Porque ele passava AcNazi.

31. Porque são eles que mais fazem falta.

32. Porque a hora voa.

33. Para ver o Programa do Ratinho.

34. O Milk Shakespeare.

35. O frango alinamesa.

36. Elas foram baleadas.

37. A-dele.

38. Estrada.

39. Dipir-onda.

40. O chão.

41. Porque ele só dá trombada.

42. O macacão.

43. O que se movie.

44. Avril Lá-vem.

45. Duro-Jerry.

46. Oito.

47. Não sei, nem ela sabe.

48. Ela é ex-tinta.

49. iPod.

50. Mel Lisboa.

51. Porque ele está sempre aos seus pés.

52. Sonho.

53. O noivo formiga fugindo do casamento.

54. Suvinew.

55. Baila-voltano.

56. Aorta.

57. Na Internet.

58. Arca Dino é.
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59. Pá vestida.

60. Ô velha.

61. Só sei que nadar sei.

62. O chá-mate.

63. No �nal da folha.

64. O intestino delegado.

65. O bad minto.

66. Aniversauro.

67. Minions Gerais.

68. O nome.

69. Jacinto Amado.

70. Ter que subir na escada para amarrar os
sapatos.

71. O Ja-Pão.

72. Trabalhar de Zela-Dora.

73. Todos. Eles não podem tirar os joelhos
para dormir.

74. No eleva-dor.

75. A cor-neta.

76. Porque ela posou em uma Rosa Choque.

77. Porque ele compra Yamaha.

78. Ser PM aos 22.

79. Porque é óculos de-grau.

80. Porque os alunos eram brilhantes.

81. Palha Assada.

82. Maiô.

83. O nariz, pois tem dias que �ca irritado.

84. Porque do jeito que a economia está, tem
que ser a prazo mesmo.

85. Firra.

86. Noitebetes.

87. Porque ela só-corre.

88. Ácido acético, porque ácido fraco limpa o
Cu.

89. Quero mais pás no mundo.

90. É só apertar o vô-lume.

91. Porque se a Fanta quebra, a Coca-Cola.

92. Porque aí só dá pra ver-de perto.

93. Lei de Gaga.

94. Porque tinha azul-ejo.

95. Colher�eld.

96. Ele �ca com o spin para cima.

97. Boina.

98. Porque ele réptil.

99. Otorrino.

100. Cadela fria.

101. A po-lenta.

102. A mudinha.

103. Do lado de fora.

104. De um dógion.

105. Porque ele tem 4 patas.

106. O ventila-dor.

107. Porque ele mora em apartamento.

108. Panda-larga.

109. Raul Sem-chás.

110. Porque está em cima do Tálio.

111. ON-bro.

112. Cloro que sim.

113. O Ai-phone.

114. Ser pente.

115. Andapé.

116. Para receberem alta.

117. Vortemo.
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118. Tá friboi?

119. Porque ele queria ver o tempo passar.

120. De-coração.

121. Pandinhas.

122. Porque ele é Estanho.

123. A weak pédia.

124. Chame o Avogadro em 602-1023.

125. Didi-a.

126. Para �car sarada.

127. Nenhum, porque ele está morto de fome
e de sede.

128. O fourteen.

129. Chá-polin.

130. Tiradentes.

131. Strogo-nove.

132. An-durinha.

133. A parte de trás do relógio.

134. MTV.

135. Uma super-ameixa indo salvar um
fandangos suicida.

136. Onça pintada.

137. Porque ela é bem bolada.

138. O Senhor Madruga?

139. Pela onça, porque ela está morta.

140. Porque era chuva passageira.

141. Porque ela só corre.

142. Porque era uma conversa privada.

143. Bom, né!?

144. Porque ele é um "i"móvel.

145. Oi.

146. Porque ele tem pena.

147. Porque os �ns justi�cam os e-mails.

148. Uma coin cidência.

149. Aba-Jour.

150. No Max-lar.

151. Para ver melhor.

152. Porque ela não sabe vender.

153. Noite quilo.

154. ViAdulto.

155. Liberta-dores.

156. Sau-Woody.

157. Chaves.

158. Porque, quando você coloca três deles
juntos, você obtém KKK.

159. Porque matou a fome.

160. Vivo.

161. Noiterreia.

162. O urso pular.

163. A letra L.

164. Um pato apaixonado.

165. Porque ela só vai sair quando ela estiver
alta.

166. É o decano, porque ele vem decano.

167. Vem cá sobrinho.

168. Noitemante.

169. Porque ela é muda.

170. Fome e sono.

171. Alopatia.

172. Pelo telefone celular.

173. É o Didi-amante.

174. Polícia Civil.

175. Sequestro relâmpago.

176. Porque ela estava fazendo o Ben sem
olhar a Ken.
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177. Um cavaleiro do Zodíaco.

178. Porque ela tentou entrar na internet.

179. Pinkasso.

180. Não pro tio.

181. Molhado.

182. Doisgria.

183. Ar-queologo.

184. Porque ele vira um Físico-Turista.

185. Porque ele �ca voltando.

186. Rio Só-limões.

187. Hora de se ver no espelho.

188. Porque tudo o que ele quer, o mouse pad.

189. Veja.

190. No boi-teco.

191. O Seu Pultura.

192. Abremole.

193. Porque ele dá hora.

194. O Índio, pois ele está embaixo do Gálio.

195. É a Didi-namite.

196. Pra ele �car suco-lento.

197. DORAdo.

198. Michel Té-logo.

199. Quando planta bananeira.

200. O de fora.
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