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Adivinhas
1

O que é verde, peganhento e cheira a eucalipto?
Vómito de coala.

2	
O que comem as térmitas à sobremesa?

Palitos.
Queres o teu palito
com um pedacinho de
e cebolinha?

Não…
Prefiro o meu
simples!

PALITOS

3	O que faz o Winnie para assustar o Piglet?

	Pooh!
4

4

Porque é que os irmãos mais novos mastigam
de boca aberta?

É para as moscas terem onde se abrigar.
5

O que é que ganhas se uma vaca se sentar
em cima de ti?

Uma cabeça espalmada.
6

Mamã, mamã, posso lamber a taça?
Não! Já te disse que tens de despejar o autoclismo
como toda a gente.

7

Qual é a diferença entre uma barata e uma larva?
A barata é mais crocante quando a trincas.

8

Porque é que o elefante está de trombas?
Porque não tem dinheiro para comprar uma mala nova.

É a isto que
chamam promoção?
E nem cabe nada
dentro destas coisas!
Vou continuar
a arrastar o meu
baú por aí.

MALAS
SALDOS

5

9

Quem foi o primeiro vegetariano?
Adão, o primeiro homem-c’ouve!

10

Porque é que as estações de serviço têm sempre
as casas de banho trancadas?

Porque têm medo que alguém as limpe.

11

Quando é que se tem comichão no nariz?
Quando os macacos estão hiperativos.

12	
Como é que um monstro conta até 13?

Com os dedos das mãos.

13   
Como é que sabes quando é que a traça

dá um pum?

Ela voa a direito durante um segundo.

14

Como é que fazes o teu lenço rir-se?
Com umas macacadas.

15

O que é que tem duas pernas cinzentas
e outras duas castanhas?
Um elefante com diarreia.
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16

Porque é que
a tua irmã
calçou a meia
do avesso?

Porque tinha
um buraco
do lado de fora.

17

AHHH!

O QUE É ISTO?
Oh... é o
meu dedo.

Qual é

o outro nome
do caracol?
Lesma com
capacete.

18

O que é amarelo e cheira a bananas?
Vómito de macaco.

19

O que é verde e vermelho e atinge os 120 km/hora?
Um sapo numa trituradora.

20

O que tem 50 pernas e não consegue andar?
Meia centopeia.
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