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– Que tal as perguntas do teste? – perguntou o pai. 

– Eram fáceis! – disse o filho. 

– Então porque é que estás com essa cara? 

– As perguntas eram fáceis, as respostas é que não.

Pergunta o aluno: 

– Professora, não me pode culpar 
por algo que eu não fiz, certo? 

– Claro que não! 

– Ufa, ainda bem. É que não fiz os 
trabalhos de casa.



Mãe, 
já recebi as 
notas da escola.

Emprestei-as
a um colega. 

Porque ele queria 
assustar os pais...

E onde 
estão?

Porquê?! 
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Dois velhotes: 

– Querida, preferes sexo ou o Natal? 

– Sexo, claro, o Natal é todos os anos, até enjoa!

Um cego entra numa loja e começa a deitar tudo ao chão. 
A funcionária aproxima-se e pergunta: 

– Precisa de ajuda? 

– Não, obrigado, estou só a ver.
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Não fiques triste 
se um pássaro te defecar em cima, 

fica feliz 
por os ELEFANTES não saberem voar.

DEPENDE, 
QUE NÚMERO 
é que ele calça?

Tem sapatos 
de crocodilo? 
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O meu cão andava a perseguir pessoas 
de bicicleta até que a coisa ficou tão má 

que tive de lhe tirar a bicicleta.

Pergunta o elefante ao camelo: 

– Porque é que tens as mamas nas costas? 

Irritado, o camelo responde: 

– Que pergunta tão idiota, vinda de um gajo 
que tem o pénis na cara.
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O Joãozinho chega outra vez tarde à escola:

— Joãozinho, novamente atrasado? 

— Desculpe, professora, adormeci. 

— Também precisas de dormir em casa?

O Joãozinho chega atrasado à escola 
e a professora diz-lhe:

– Joãozinho estás outra vez atrasado!!!

– Ó professora, não me está sempre 
a dizer que nunca é tarde para aprender?

— Ó mãe, ó mãe, na escola chamam-me mentiroso.

— Ó Joãozinho, tu nem sequer andas na escola.
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Um amigo gaba-se a outro:

– Ontem, fui à caça e apanhei vinte coelhos. 

– Olha, eu tive mais sorte do que tu. 
Apanhei quarenta coelhos.

– Também és caçador? 

– Não. Também sou mentiroso.

Um amigo diz ao outro, irritado:

– Ou me pagas o que deves, 
ou escusas de me falar mais.

– Não te preocupes com isso – responde 
o outro. – Não te falo mais. 
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Porque é que a manteiga não entrou na discoteca? 

Porque foi barrada!

Porque é que Jesus não ganhou o Euromilhões? 

Porque só teve direito a uma cruz.

Porque é que no Dia do Pai se vendem mais presentes 
do que no Dia da Mãe? 

Porque mãe só há uma.

Porque é que o professor de Física 
terminou o namoro com a professora de Biologia? 

Porque não havia química.

Porque é que um preguiçoso lê o jornal na esquina? 

Para o vento lhe ir mudando as páginas.
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Três amigos no deserto encontram o génio da lâmpada, 
que concede um desejo a cada um. O primeiro diz: 

– Estou farto de estar aqui, 
quero ir para casa. 

Desejo
concedido. 

Desejo
concedido. 

Desejo
concedido. 

Diz o terceiro:

– Estou aqui tão sozinho, quero os meus amigos 
de volta…

O segundo diz: 

– Eu também quero ir para casa! 
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O filho pergunta: 

– Pai, como é estar bêbedo? 

O pai diz: 

– Vês ali aqueles dois postes? 
Um bêbedo veria quatro. 

Diz o filho: 

– Mas pai, ali só está um poste.

Chega o bêbedo a casa e diz à mulher: 

– Hoje, no bar, fizemos um concurso, 
para ver quem bebia mais. 

– E quem é que ficou em segundo lugar?
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Ele chega a casa completamente bêbedo 
pela terceira vez nessa semana: 

– Querida, acorda! Fui à casa de banho e a luz 
acendeu sozinha. Depois saí e a luz apagou-se sem 
eu fazer nada… achas que estou a ficar maluco 
ou com superpoderes?! 

A mulher acorda, transtornada: 

– Oh, não! Não me digas que voltaste 
a fazer chichi para dentro do frigorífico!
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– Eu e a Cláudia somos casados há 22 anos 
e nunca nos passou pela cabeça o divórcio.

Homicídio sim, 
mas divórcio nunca.

Juiz: 

– Porque é que atirou com a cadeira ao seu marido?! 

– Porque a mesa era muito pesada.

Diz a mulher ao marido:

– Tens de dizer ao nosso filho 
que não se case com aquela bruxa!

O marido responde:

– Não digo nada! Quando foi 
a minha vez, ninguém me avisou!
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Uma mulher vai à bruxa e pede-lhe que a liberte 
da maldição que se abateu sobre ela há oito anos. 

– Que tipo de maldição foi essa, minha linda?
 

– Foi aquela que diz assim: 
«Declaro-vos marido e mulher!»

A minha mulher, hoje, perguntou-me 
com quantas mulheres eu já tinha dormido. 

– Só contigo, querida, só contigo. 
Com as outras estava bem acordado.

– Meu amor, porque é que vais 
para a janela sempre que começo 
a praticar a minha aula de canto?

– É para os vizinhos não pensarem 
que te estou a bater.
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Uma família entra num restaurante na selva. 
O empregado vem recebê-los 
e o pai pergunta-lhe, desconfiado:

– Isto não é um restaurante 
de canibais, pois não?

– De canibais? Claro que não. 
O último canibal que aqui havia, 
comemo-lo na semana passada!

Num restaurante, o cliente chama o empregado: 

– O senhor pode explicar-me 
o que é que está esta mosca 
a fazer na minha sopa!?

– Não sei bem, mas, pelos vistos, 
está a nadar de costas! 
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Um esquimó convida o amigo a ir até ao seu igloo, 
mas quando chegam ao local não está lá nada. 
Intrigado, o amigo pergunta: 

– Então? Onde é o teu igloo? 

– Oh, não! Acho que devo ter deixado 
o forno ligado!

Um homem entra num restaurante 
e pede um bife. Minutos depois, 
o empregado chega com o bife na mão.

– Olhe lá, mas porque é que está 
a segurar o bife com a mão?

– Olhe, é para que o bife não 
caia no chão outra vez!
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Qual é a principal vantagem do trabalho de equipa?
 
Há sempre mais alguém a quem atribuir as culpas.

Qual é o principal problema em não fazer nenhum? 

Nunca sabes quando chegaste ao fim.

Qual foi o problema do alcoólico no emprego? 

Apareceu lá sóbrio pela primeira vez.

Quando é que o preguiçoso é mais produtivo?
 
No último minuto.
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Porque é que as mulheres 
não podem ser eletricistas? 

Porque demoram 
nove meses a dar à luz.

Quando um homem abre a porta do carro 
a uma mulher, das duas, uma: 

ou o carro é novo
 

ou a mulher é nova.

Porque é que as consultas de psicoterapia 
demoram metade do tempo com os homens 
do que com as mulheres? 

Porque quando o médico pede para 
regredir até à infância, os homens 
já lá estão.
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Um homem em 1818: 

— Acabei de matar um búfalo! 

Um homem em 1918: 

— Acabei de arranjar o telhado. 

Um homem em 2018: 

— Acabei de vir da depilação.

Porque é que a maioria das mulheres conduz mal? 

Porque a maioria dos instrutores são homens.


