PERGUNTA
Professor aos alunos:
-Hoje estou bem disposto.
Quem responder corretamente a próxima pergunta pode sair
da aula.
Assim que ouviu isso, o
Joãozinho atira o lápis para o
canto da sala.
O professor:
-Quem fez isso?
O Joãozinho juntando o material:
-Fui eu, agora posso sair?
CONDE
O velho Conde retornando de
seu passeio matinal chega à
sua mansão e é recebido pelo
seu mordomo, que, respeitoso, abrea porta e de cabeça
baixada, o saúda dizendo:
-Entre, seu grande velho safado, picareta, pilantra sem
vergonhja! De onde é que o idiota do Conde vem com essa
cara de tarado?
E o Conde sorridente, lhe
responde:
-Do otorrino... Acabo de comprar um aparelho auditivo!
CHEFE
O bilau diz para a prereca:
-Me respeita, sou teu chefe!
A perereca responde:
-Se é meu chefe, por que se
levanta quando me vê?
O bilau responde:
-Porque visita não se recebe
sentado!
PRÓXIMO
Dois conhecidos se encontram depois de muito tempo:
- O senhor é parente do Sr.
Francisco, não é?
- Sou, mas um parente um
pouco afastado...
- Então o que ele é do senhor?
- meu irmão.
- E chama a isso parente
afastado?
- É que, entre nós, há mais
13 irmãos!
MATEMÁTICA
Encontrei o meu antigo professor de matemática e depois
dos cumprimentos ele me perguntou onde ficava o endereço
de um certo banco.
Eu disse para que virasse
360 graus e andasse 1.8m,
depois achar o coeficiente de
X, usando teorema de Pitá–
goras, iria ver uma grande farmácia perpendicular ao seu
lado direito, depois virasse, fazendo um ângulo obtuso, aí veria o banco a uma distância de
logaritmos de 7 usando 4 na
tabela do antilogaritmos.
Era para ele sentir o mesmo
que senti quando me dava
aula.
PASTILHAS
A comissária de bordo distribuía aos passageiros, uma
pastilha etipo chicletes antes
do avião levantar voo, dizendo:
- Evitam problemas nos ouvidos provocados pela decolagem.
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O avião já ia alto, quando um
passageiro chama a moça e
lhe diz:
- O seu remédio foi eficaz,
mas agora não consigo tirar a
pastilha dos ouvidos.
LADRÕES
Dois malandros mãos leves,
o Crico e o Craco, entraram em
uma loja de chocolates.
Como os funcionários estavam ocupados olhando ao redor, o Crico rouba 3 barras de
chocolate.
Quando saíram da loja o
Crico disse ao Craco:
-Eu sou o melhor de nóis
dois, roubei 3 chocolates e ninguém me viu. Você não conseguiria fazer isso.
O Craco respondeu:
-Vou fazer algo melhor? Vamos voltar na loja e eu vou lhe
ensinar como roubar.
Eles foram até o balcão e o
Craco disse:
-Senhor, você quer ver um
pouco de mágica?
-Sim, claro.
-Me dê um chocolate.
O lojista deu um, e ele comeu. Depois pediu o segundo
e também o comeu. Ele pediu
o terceiro e também o comeu.
-O comerciante perguntou:
-Mas onde está a mágica?
O Craco respondeu:
- Veja no bolso do meu amigo e você vai encontrar os três
chocolates que comi...
Pegadas do tio Janjão
Hoje ele que é o Mestre Cuca, amanhã seu
Cuca é eu...
CÃO PRODÍGIO
O dono de um armazém foi
surpreendido pela entrada de
um cão na loja. Enxotou-o mas
o cão voltou a entrar, aí ele repara que o cão traz um bilhete
na boca escrito:
-Manda 12 pães e uma porção de presunto, por favor.
Também repara que o cão
tem na boca uma nota de 50
Reais. Faz o pedido e põe o
saco na boca do cão.
Impressionado resolve segui-lo. Este, desce a rua, chega no sinal espera abrir, atravessa e segue rua abaixo.
O comerciante estava perplexo. Caminham até o cão parar
na porta de uma casa e por as
compras na calçada.
Vira-se um pouco, corre e ati-

Arcimboldo colheu os frutos
do outono.
Ache ele

ra-se contra a porta. Repetiu o
ato mas ninguém abriu.
Contorna a casa e começa a
bater com a cabeça numa janela várias vezes, retornando
para a porta.
De repente, aparece um sujeito enorme que começa a
bater no cão.
O comerciante corre e tenta
impedi-lo de bater mais no cão
e diz bastante indignado:
-Homem, o que está fazendo? O seu cão é um génio!
-Um génio? Já é a segunda
vez esta semana que este cão
estúpido se esquece da chave!
BEIJO
O Joazinho pergunta ao seu
professor:
- Quando o senhor faz sexo,
beija?
- Sim, claro que eu beijo...
O Joaozinho:
- Entao me beija.
O professor pergunta:
-Que é isso? Porque?
O Joaozinho responde:
- Porque me f** nessa prova!
BRANCA DE NEVE
Os sete anões estão em
embaixo da janela um em cima
do outro (em escada) na esperança de ver a Branca de Neve
pelada.
Dali a pouco ela entra, tira a
blusa e o anão de cima que
está espiando, diz:
- Ela tirou a blusa...
O anão de baixo repete pro
que está abaixo dele:
-Ela tirou a blusa...

CURIOSIDADES
CURIOSIDADESDA
DA
TIA
TIAMARIQUINHA
MARIQUINHA
*Uma cabeça humana
normal tem cerca de
150.000 fios de cabelo, e juntos são fortes o suficiente para
suportar o peso de 2 elefantes adultos.
*O cérebro humano é muito
mais ativo à noite do que durante o dia.
E repassam até o sétimo
anão, o primeiro da escada.
Em seguida ela tira a saia
e o de cima diz:
- Tirou a saia... - o outro Tirou a saia… Tirou a saia...
passando até o último.
Depois ela deita-se e o primeiro diz:
- Ela se deitou... ela se deitou… ela se deitou... ela se...
Passa um tempinho diz o
primeiro:
- Está de pé...
E os demais dizem:
- A minha também... A minha também… A minha também..
BALEIAS
A professora para a
meninada do primário:
- A baleia, apesar de seu gigantesco tamanho, é um mamífero que só se alimenta de
sardinhas.
O pior aluno da classe levantas as mãos e pergunta:
- E como é que ela abre as
latas então?
PROFESSORAS DE SINUCA
Gatas bem treinadas praticam:

“Taco dentro - bola fora”

Com muita excitação e prazer.

Traga o seu taco e 2 bolas
Venha acertar no buraco
DESAFIO
A letra A foi criada
usando 5 palitos.
Como você criaria
2 “A”s usando
apenas 4 palitos? Todos os
palitos não têm de ser planos
na superfície.
(Resposta semana que vem)

CASAL NO FRIO
Numa região muito fria, o
casal deitado, ele, naquela
monotomia, diz:
- Amor, você me faz lembrar
a neve!... Tá sempre tão fria comigo!...
Responde ela:
- E você me faz lembrar a
neblina!... Sempre que vamos
prá cama num se vê car** nenhum!
MELHORES LEITORES
Pesquisamos e nossos leitores mais ferrenhos e assíduos são os que chaman o
Cheng de horroroso. Obrigado!
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Desafio anterior

Frase da semana
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