ADIVINHAS 1
1- Quem sou eu?
Às vezes sou triste, às vezes sou divertido.
Às vezes eu faço chorar, às vezes eu faço rir.
Às vezes conto aquilo que você não sabe.
Às vezes ponho uma dúvida na sua cabecinha.
Sempre faço companhia a você.
Comigo você nunca está só.
Comigo você cresce.
Comigo você aprende.
Comigo você se diverte.
Comigo você sonha.
Comigo você descobre mundos maravilhosos.
Comigo você chora, ri, viaja, sonha...
Comigo você cresce, você aprende a viver.
Por tudo isso, pouco peço a você.
Nem peço que você concorde comigo.
Só peço que você me leia.
Resposta: Livro

2- Por que é que o boi sobe o morro?
Resposta: Porque não pode passar por baixo.

3- Tem casa, mas mora em cima?
Resposta: Botão

4- Tem cabeça, tem dente, tem barba, não é bicho e não é gente?
Resposta: Alho
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5 – Tem boca, tem língua, mas não fala?
Resposta: Boca de sapato

6 - Cai em pé e corre deitado?
Resposta: Chuva
7 – Tem chapéu, mas não tem cabeça. Tem boca, mas não fala. Tem asa mas
não voa. Tem bico, mas não belisca?
Resposta: Bule

8- O que é, o que é que está no meio do ovo?
Resposta: A letra V

9- O que é que falta numa casa para formar um casal?
Resposta: A letra L

10- Quem é que foge sempre quando se fala em dinheiro?
Resposta: O devedor

11- Quem é que nasce no Rio, vive no Rio e morre no Rio, mas não está
sempre molhado?
Resposta: O carioca

12- O que é que corre em volta do pasto inteiro sem se mexer?
Resposta: A cerca

13- O que é o que é, enche a casa, mas não enche a mão?
Resposta: Botão

14- O que é que pode passar diante do sol sem fazer sombra?
Resposta: O vento

15- Onde se encontra o centro da gravidade?
Resposta: Na letra I

16- O que é que quando se perde jamais se encontrará de novo?
Resposta: Tempo

17- Tenho músculos de aço, passo o ano falando com metade da população
do mundo?
Resposta: Linha telefônica

18- O que as mulheres não têm e não querem ter? Os homens querem ter,
mas quando têm tratam geralmente de desfazer-se dela?
Resposta: Barba

19- O que é preciso para apagar uma vela?
Resposta: Que ela esteja acesa

20- Quem é tão forte que pode parar um automóvel com uma mão só?
Resposta: Guarda de trânsito

21- Qual é o homem que tem de fazer mais de três barbas por dia?
Resposta: O barbeiro

22- O que é que quanto mais quente, mais fresco é?
Resposta: Pão

23- O que é que não está dentro da casa, nem fora da casa, mas a casa não
estaria completa sem ela?
Resposta: Janela

24- Como é que se retira uma pessoa que cai num poço?

Resposta: Completamente molhada

25- O que é que acaba tudo com três letras?
Resposta: Fim

26- Onde será que você, mesmo sem ser um banqueiro, mesmo sem ser
milionário pode sempre achar dinheiro?
Resposta: Dicionário

27- O que é que tem centro, mas não tem começo nem fim?
Resposta: Círculo

28- Qual o policial que mais gosta do seu trabalho?
Resposta: O policial de trânsito. Ele fica assobiando enquanto trabalha

29- O que está fora você joga fora. Cozinha o que está dentro e come o que
está fora. Depois o que está dentro você joga fora.
Resposta: Espiga de milho

30- Qual é a primeira coisa que o boi faz de manhã quando sai o sol?
Resposta: Faz sombra

31- Bicho manso e saltador, gosta de ir aos pinotes, levando, cheio de amor,
dentro da bolsa os filhotes.
Resposta: Canguru

32- O que é que tem uma porção de dentes mas não tem boca?
Resposta: Serrote

