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- Do parachoque dianteiro
até o parachoque traseiro.
TESTE DOS ASTRONAUTAS RUSSOS
Deus?
VONTADE
E o bêbado Dos números de 1a 90 (ambos inclusive) no quaNo ponto de ônibus a linda
dro abaixo qual falta e qual está repetido?
responde:
loirinha olha para um cara e diz:
- Vocês não
(Resp. semana que vem)
- Ai que vontade!
sabem nem o
Passa um tempo e ela diz a
caminho da
mesma coisa:
farmácia, ima- Ai que vontade!
gine o camiO cara já estava excitado,
nho de Deus...
quando novamente ela diz:
BUNGEE
- Ai que vontade!
- Você teria
Ele pergunta:
coragem de
- Vontade de que, meu amor?
p r a t i c a r
- De peidar!!!
b u n g e e
MOTIVO
jumping?
Dois homens estão discutin- Claro que
do suas vidas e um diz:
não!
- Vou me casar. Estou can- Por quê?
sado de ter um apartamento
- Cara, eu
sujo, pratos sujos, e sem rouvim parar nespas para vestir.
te mundo por
- Que coincidência, eu estou
causa de uma
me divorciando por esses
borrachinha
mesmos motivos.
que arrebentou e não queCURIOSIDADE
ro sair dele
Palavras palíndromas são
com o seu cachorro pode até
pelo mesmo motivo.
as que podem ser lidas norentrar no ônibus.
mal e de tras para frente, com
Pegadas do tio Janjão
HABILITAÇÃO
o mesmo sentido: Exemplos:
Me falaram que você
O rapaz sem habilitação viARARA - SAIAS - MAMAM ia pro cinema com a
nha em sua moto na BR do Rio
RODADOR - ANILINA - RADAR
sua irmã mas não vai
rumo a Aparecida do Norte. Ele
- MATAM - SIRIS - RALAR mais… porque eu encontrei
avistou ao longe uma blitz. Não
SOMAVAMOS - ROTOR - SOela ontem e ela me ofereceu
tendo mais o que fazer, desceu
PAPOS - SUPUS - REVIVER as 2 entradas.
da moto e foi empurrando.
- SERES - MATUTAM - AEREA Quando chegou perto da blitz,
FILME INVERSO
MIRIM - REVER - OSSO - OVO
o policial já ia fazer perguntas,
O cara estava assistindo o
ENIGMA
mas ele foi logo dizendo:
vídeo de casamento dele de
Consegue ler o
- Seu policial, levei quatro
trás pra frente. O filho se apronome de
anos juntando dinheiro para
ximou e perguntou:
cinco anicomprar esta moto e fiz a pro- Pai, por que o senhor asmais nas
messa de quando eu consesiste o vídeo do seu casamenfiguras?
guisse comprar, eu sairia emto do fim para o início?
purrando ela daqui do Rio até
- Porque minha parte favoriAparecida do Norte.
ta é quando eu pego a aliança
O policial, comovido, deixou
da sua mãe de volta e saio do
ele seguir em frente. E ele foi
altar com um sorriso no rosto.
GAGO
se distanciando da blitz para
CHARADA
No navio o capitão pede ao
montar de novo na moto, mas
Três moinhos de vento
gago:
aí veio logo atrás dele uma viamoem três toneladas de fari- Observe quando já estivertura. Era o mesmo policial, que
nha em três dias. Em quantos
mos perto da terra, escolha aldisse ao motoqueiro:
dias quatro moinhos de vento
guns homens e diga para sal- Liguei para meu superior,
moem quatro toneladas de fatarem na água e irem nadando
contei sua historia. Ele se emorinha?
até a praia, pois a ancoragem
cionou e exigiu que eu escolGENTILEZAS
do navio pode demorar e quantasse você nessa promessa.
A velhinha insistia em entrar
do ela terminar eu irei com o
ESTRESSADO
no ônibus com seu cachorro
bote.
Um motorista de ônibus em
no colo, mas o cobrador mosO gago concorda e fica obseu trabalho parou em um pontrava-se implacável:
servando o horizonte, quando
to onde embarcaram vários
- Sinto muito, senhora, com
de repente se levanta, gesticupassageiros. Um homem com
esse cachorro não pode subir.
la para os alguns homens,
malas nas costas e sacolas
- Ora, que falta de gentileza! aponta para o mar e grita:
na mão se aproxima dele e
retruca a velhinha. - Sabe o que
- Tu, tu, tu...
pergunta:
o senhor devia fazer com a droOs homens prontamente
- Esse ônibus vai até onde?
ga desse ônibus?
saltam no mar e começam a
O motorista já estressado, já
- Sei - responde o cobrador. nadar. E só então o gago compronto para partir responde:
E se a senhora fizer o mesmo
pleta a frase.
- Tu, tu, tubarão!

16 anos
fazendo amigos
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Resposta charada: Três dias. Se
três moinhos levam três dias para
moer três toneladas de farinha, logo,
quatro moinhos moem a mesma
quantidade de farinha no mesmo
tempo, ou seja, três dias.
Resposta Enigma: Paca, Tatu,
Elefanta, Anta e olha nas duas o
Tamanho do A (Tamanduá)

Frase da semana
Herança é aquilo que os
mortos deixam para que
os vivos se matem
FORMANDO
O filho do fazendeiro se formou e, quando voltou, a primeira coisa que ele disse para o
pai foi:
-Pai, vamos matar aquele
boizinho pra comemorar?
E o velho:
-Não precisa não, coloca ele
no curral e dá umas chicotadas
nele que tá bom!...
FOLHAS
Estão duas folhas numa impressora. Uma pergunta a outra:
-Ha quantos dias está ai?
-A4...
CHIFRE
O cara casou 4 vezes, levou
chifre com as quatro.
Então mandou fazer uma
mulher de maderia... o cupim
comeu...
DANÇA
Estava uma barata tonta, dançando feito uma maluca, quando outra se aproxima e pergunta:
-É Salsa ou Lambada?
-Não estúpida, e baygon!
CONTAR
Um bêbado perguntou ao
outro:
- Você sabe contar?
- Sei.
- O que vem depois de 51?
- Uma rodelinha de limão.
MORTOS
O bebum liga de madrugada
para a noiva:
-Meu amor, acabo de bater,
venha rápido, há muitos mortos...
-Ai Meu Deus, trombou com
um ônibus?
-Não, com o muro do cemitério e tô com muito medo!
VELOCIDADE
O paciente pergunta ao médico:
- Doutor, eu estou morrendo?
- Todos nós estamos morrendo a diferentes velocidades.
O paciente questiona:
- Doutor, mas e no meu
caso?
E o doutor explica:
- Bem, no seu caso, você é o
Usain Bolt.
CAMINHO
Dois pastores estão perdidos e um deles pergunta para
um homem que está visivelmente bêbado:
- Com licença, você sabe me
informar onde fica a farmácia?
E o bêbado explica:
- Claro, fica ali na esquina virando a direita.
Os pastores agradecem, começam a seguir o caminho
mas um diz ao outro:
- Deveríamos ajudar aquele
pobre homem que tomou o caminho da bebida!
- É verdade. Temos o dever
de ensinar a palavra do Senhor
e ajudar aquele homem.
Eles voltam até o bêbado:
- Moço, você gostaria que te
ensinássemos o caminho de
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