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ADULTÉRIO
Num julgamento,o juiz virase para o réu e diz:
- A sua mulher se queixa que
o senhor pratica o adultério.
Diga-me, costuma sair a noite
sozinho?
- Nunca! Eu me deito sempre
com as galinhas…
Grita a mulher desesperada:
- Tá vendo, senhor juíz! Ele
até confessa…
REFLEXO
No recreio o Joãozinho aproxima-se de um menino que tinha acabado de comer:
- Comeu a merenda?
- Comi!
- Sabia que merenda tem
merda?
E quase instantaneamente o
outro menino, lembrando da
carne podre, vomitou e começou a sentir-se muito mal. E o
Joãozinho:
- O que queria dizer é que a
palavra MERenDA tema todas
as letras da palavra merda…
2-Sobe e desce das montanhas, mas está sempre
imóvel. O que é?
HISTÓRIA
Na aula de história pergunta
a professora:
- Joãozinho, menciona uma
coisa importante que exista
hoje e que não havia há 10
anos atrás.
E responde o menino prontamente:
- Eu…
3- Três profissionais da
medicina têm um irmão
chamado Sérgio, mas
Sérgio não tem irmãos.
Como é possível?
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4-Deus tem, mas a rainha,
não. O duque tem no
começo, e o rei Midas tem
no meio. O que é?
SEGURO
Ele chega a casa e diz para a
mulher:
- Fiz hoje um seguro de vida.
Se eu morrer acidentalmente
o único beneficiário é você.
A mulher:
- Obrigada, querido! Agora, já
não preciso estar sempre preocupada quando vai atravessar
a rua…
SOGRA
No dia de aniversário da sogra, todos os convidados cantavam os parabéns a você:
- Parabéns a você... nesta
data querida... muitas felicidades, muitos anos de…
Interrompe bruscamente o
genro:
- Chega!! Está bom até
aqui…
5- Umas aves pousaram em
galhos. Se uma ave senta
em um galho, sobra uma
ave. Se duas aves sentam
num galho, sobra um galho.
Quantas aves e galhos há?
FEIO
Dois desempregados conversavam, e um deles diz:
- As mulheres só me chamam de feio até descobrirem
o quanto ganho!
- Como assim? – pergunta o
outro muito curioso.
O outro responde:
- Quando descobrem me
chamam-me de feio e pobre.
COMER
Uma mulher vai ao médico
preocupadíssima:
- Sr. Doutor, a minha filha comeu uma moeda de 1 real,
será que vai ter problemas?
O médico tranquilamente:
- Esteja descansada, os
politicos já comeram milhões
e não têm problemas nenhum!
BEBÊ
Um homem trabalhava viajando, passava meses fora de
casa.
Certo dia ele retornou de viagem e ao chegar em casa encontrou sua mulher com um
bebê nos braços.
- Mulher, de quem é esse
6-Em qual mês do ano as
pessoas dormem menos?

Olhares de quando são jovens
apaixonados

7- Que idioma é falado
silenciosamente?
Pegadas do tio Janjão
Toda família tem
sempre um membro
ovelha negra, vida torta.
Na sua, já houve algum
membro torto?
bebê?
- É teu filho! Assim que você
viajou eu engravidei de você.
- Mas por que ele tem os
olhos puxados?
- Acontece que meus peitos
secaram e tive que colocar ele
pra mamar no peito de uma
japonesa! Por isso que ele ficou com os olhos puxados.
O cara aceitou a explicação...
coçou a testa e saiu. Foi visitar
sua mãe e perguntou:
- Mãe, quando retornei de viagem encontrei minha mulher
com um bebê nos braços, ela
falou que é meu filho. Só que
ele tem os olhos puxados porque os peito secaram e ela o
colocou pra mamar numa japonesa. Faz sentido mãe?
A mãe, olha bem na cara do
filho e responde:
- Faz sim filho! Os meus também secaram e eu te coloquei
pra mamar numa vaca. Por
isso que tu nasceu com esse
par de chifre
PESAMENTOS
Pensamento de uma mulher
no primeiro encontro entre um
homem e uma mulher:
- Que ar apresentável: atlético, penteado, bem vestido, perfumado. Que cavalheiro: flores,
abre as portas e respeitador.
Homem de sucesso: bom em8-Como transformar três
pedaços de pau em quatro
sem quebrá-los?
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*Uma garrafa de vidro
leva em torno de 4000
anos pra se decompor.
*O pêssego foi a primeira fruta
a ser consumida na lua.
*O primeiro casal a ser mostrado na cama no horário nobre foram os flintstones.
prego, educado. Deve dar um
bom pai de família e um excelente marido! Tenho tanta sorte!
Pensamento do homem:
-Meu Deus! Que bela bunda...
Tenho tanta sorte!
9- Se você chamá-lo pelo
nome, ele desaparecerá. O
que é?
FITA
A esposa está na cozinha e
escuta o marido na sala gritando com a TV:
– Não! Não faça isso, seu
idiota!
A esposa pergunta:
– O que você está assistindo?
E o marido responde:
– Nossa filmagem do casamento.
O mesmo atualmente está
de licença médica e não pode
trabalhar, tá todo quebrado.
CONQUISTADOR
Eu entrei num barzinho após
o serviço, e havia ali uma moça
muito bonita. Todos no local estavam olhando para ela. Como
sou muito atrevido me sentei
ao lado dela.
A moça nem sequer olhou
pra minha cara. Aí tive uma
ideia, peguei meu celular e simulei uma chamada:
-Alô mãe, por favor, estou ligando pra lembrar que eu não
vou chegar em casa mais cedo
hoje. Acabei de receber uma
chamada do meu chefe me pedindo para substituí-lo na reunião pois ele está viajando. Por
favor, diga ao meu irmão para
usar o meu carro que comprei
ontem, não é o Ferrari, nem tão
pouco o Porsche. Sei como ele
é teimoso e vai querer tirar o
Renegade para te levar no mercado. Te amo muito.
Enquanto a moça me olhava
incrédula, eu pensei:
-Ela vai se apaixonar por
mim se eu falar com ela.
-Oi fofa, por que você está me
olhando assim? Tá surpreendida?
E ela:
-A bateria do teu celular caiu
quando você tirava do bolso,
toma...
O jeito foi sair de fininho...
Resp. pergun- Desafio anterior
tas: 1- A janela;
2- O caminho; 3Sérgio não tem
irmãos, mas tem
três irmãs médicas; 4- A letra D;
5- Três galhos e
quatro aves; 6Em fevereiro; 7A língua de sinais; 8- Usando os
três para formar o número 4; 9- O
silêncio

Há duas formas de
discutir com uma mulher.
Nenhuma das duas
funciona
NA IGREJA
Os dois amigos Nico e Neco
passavam em frente da igreja
e Nico Nisse:
-Nossa, quanta gente! Vamos
entrar Neco?
-Vamos, deve ter festa hoje
aqui.
Entraram, a igreja abarrotada e só haviam duas cadeiras,
uma lá na frente na primeira fila
e outra na última fila. Neco correu pra sentar-se na cadeira da
frente e Nico ficou lá atrás.
Dali a pouco entrou o pastor,
avisando:
-Eu comunico...
O Nico lá de trás:
-Come o Neco que tá ai na
frente!
NA ESCOLA
- Joãozinho, o que é
espermatozóide?
- Bem, fessora, acho que isso
é coisa da Bíblia...
- Como coisa da Bíblia?
- É fessora... assim como
Caim matou Abel, o Esper matô
Zóide!
1- Que invento permite ver
através das paredes?

Olhares de quando estão
velhos e cansados

Frase da semana
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