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Textos Populares 
 

s textos populares compõem o acervo de literatura oral passado de 
geração a geração, são eles manifestações do Folclore. Fazem parte 
desse acervo de textos populares as quadrinhas, as parlendas e as 

cantigas de roda. São textos de fácil memorização, marcados por ritmo e 
sonoridade. Além desses tipos de textos populares, há as adivinhas, os trava-línguas 
e os poemas. 

 
Muitas destas expressões populares são de domínio público, ou seja, não têm 

autor, não se sabe quem as inventou. Porém, autores como Manuel Bandeira e 
Carlos Drummond também fizeram textos que entraram para o folclore popular. 

 
As parlendas, as cantigas e as quadrinhas são textos de tradição oral de 

natureza lúdica. Foram transmitidas pela tradição oral.  Constituem, em si, 
brincadeiras com as palavras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O 
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QQQuuuaaadddrrriiinnnhhhaaasss   
 

 
 
 
 



 

s quadrinhas são compostas por uma estrofe de quatro versos 
rimados (quarteto) e podem conter temas líricos, amorosos, 
humorísticos, satíricos ou anedóticos. 

 
Por exemplo: 

 

A rosa vermelha 
É meu bem querer 

A rosa vermelha e branca 
Hei de amar até morrer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 
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Bambalalão, 
Senhor Capitão, 
Espada na cinta, 
Ginete na mão. 
 
 

Eu sou pequenina 
Da perna grossa, 

Vestido curto, 
Papai não gosta 

 
 
Por detrás daquele morro, 
Passa boi, passa boiada, 
Também passa moreninha, 
De cabelo cacheado. 
 

Tropeiro fala de burro, 
Vaqueiro fala de boi, 

Jovem fala de namorada, 
Velho fala que foi. 

 
 
A sempre-viva quando nasce, 
Toma conta do jardim 
Eu também quero arranjar 
Quem tome conta de mim 
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Batatinha quando nasce, 
Se esparrama pelo chão, 
Menininha quando dorme, 
Põe a mão no coração. 
 
 

Eu sou pequenininha 
Do tamanho de um botão 
Carrego mamãe no bolso 

E papai no coração 
 
 
Uni, duni, tê, 
Salamê, minguê, 
Um sorvete colorê, 
O escolhido foi você! 
 
 

Rei, capitão, 
Soldado, ladrão. 

Moça bonita 
Do meu coração 

 
 

Chuva e sol, casamento 
De espanhol. 
Sol e chuva, casamento 
De viúva. 
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Meio dia, 
Macaca Sofia, 
Panela no fogo, 
Barriga vazia. 
 
 

Fui ao botequim 
Tomar café. 

Encontrei um cachorrinho 
De rabinho em pé. 

 
 
Lá em cima do piano 
Tem um copo de veneno 
Quem bebeu, morreu 
O azar foi seu. 
 
 

Salada, saladinha 
Bem temperadinha 

Com sal, pimenta 
Um, dois, três. 

 
Corre, ratinho 
Que o gato tem fome 
Corre ratinho 
Que o gato te come 
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Galinha choca 
Comeu minhoca 
Saiu pulando 
Que nem pipoca 
 
 

Tão grande 
Senhor Fernandes 

Encabulado 
Senhor Bernardo 

 
 
Quando passas pela rua 
Sem reparar em quem passa, 
A alegria é toda tua 
E minha toda a desgraça 
 
 

Companheiro me ajude 
Que eu não posso cantar só. 

Eu sozinho canto bem, 
Com você canto melhor. 

 
 

Eu vou fazer um relógio 
De um galhinho de poejo 
Para contar os minutos 
Do tempo que não te vejo. 

Para Educar | www.paraeducar.com.br        Página 12 

http://www.paraeducar.com.br/


Eu gostaria de ter agora 
Um cavalinho de vento 
Para dar um galopinho 
Na estrada do pensamento. 
 
 

Um, dois, três 
Quatro, cinco, seis 

Sete, oito, nove 
Para doze faltam três.   

 
Roseira, dá-me um abraço 
Craveiro, dá-me um botão 
Menina, dá-me um abraço 
Que te dou meu coração  
 
 

Sete mais sete são quatorze 
Com mais sete, vinte e um  

Tenho sete namorados 
Mas só posso casar com um 

 
 
Mamãe é uma rosa 
Que papai escolheu 
Eu sou o botão 
Que a rosa deu. 
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Você me chamou de feio 
Sou feio, mas sou dengoso 
Também o tempero é feio 
Mas faz o prato gostoso. 
 
 

Lua de prata 
Presa em cetim 

Brilhas tão linda 
Longe de mim. 

 
 
Lé com lé 
Cré com crê 
Um sapato 
Em cada pé 
 
 

Subi na roseira 
Quebrei um galho 

Segura morena 
Senão eu caio 

 
 

Ninguém viu o que eu vi 
Debaixo do limoeiro 
Vi uma moça bonita 
Pondo rosa no cabelo 
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Eu de cá e tu de lá 
O rio passa no meio 
Eu de cá dou um suspiro 
Tu dá suspiro e meio 
 
 

Nesta falta de dinheiro 
Muita gente passa mal 

Para luxar não compra açúcar 
Come comida sem sal. 

 
 
Serra, serra, serrador 
Quantas tábuas já serrou? 
Já serrou vinte e quatro 
Uma, duas, três, quatro 
 
 

O café tá demorando 
Com certeza não tem pó 

Trançadinha de cipó 
A acasa da vovó 

 
 

Fui fazer a minha cama 
Me esqueci do cobertor 
Deu um vento na roseira 
Na cama caiu uma flor 
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PPPaaarrrllleeennndddaaasss   

   
 
 



s parlendas fazem parte da tradição oral, são um tipo de texto 
popular formados em versos, com estrofes que podem ou não 
rimar. De fácil memorização e na maioria das vezes curtas. 

 
Quase todas as parlendas são de domínio público e se caracterizam por 

uma forma breve, rimada, ritmada e repetitiva, nem sempre com significado 
lógico.  
 

Fórmulas da tradição oral que se conservam na memória por 
apresentarem ritmo fácil e corrente. (Câmara Cascudo) 

 
As parlendas têm a função de divertir, entreter, distrair as crianças e 

geralmente envolvem brincadeira, jogo ou movimento corporal. Podem ser 
encontradas em várias partes do mundo e são chamadas “lenga-lenga” em 
Portugal, “rimes populaires” na França e “folk rhymes” nos países de língua 
inglesa. 

 
Segundo Veríssimo de Melo (1985), elas podem ser divididas em três 

tipos: 
 

1. Brincos: as recitadas pelos pais e cuidadores que se destinam a 
entreter as crianças. 

2. Mnemônicas: recitadas por crianças com o objetivo de fixação de 
algum conteúdo (números, dias da semana). 

3. Parlendas propriamente ditas: as mais complexas, recitadas por 
crianças, como, por exemplo, os trava-línguas. 

 
 

A 
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Estudiosos da tradição oral usam critérios diversos para classificar as 
parlendas, como temáticas (parlendas que ensinam números, que contam 
histórias, brincam com as partes do corpo, pergunta e resposta etc.) e de uso 
social (parlendas que contam uma história ou que acompanham uma 
brincadeira, por exemplo). 

 
Por exemplo: 

 

Hoje é domingo 
Pé de cachimbo 

Cachimbo é de barro 
Bate no jarro 

O jarro é de ouro 
Bate no touro 

O touro é valente 
Bate na gente 

A gente é fraco 
Cai no buraco 

O buraco é fundo 
Acabou-se o mundo 
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Quem cochicha, 
O rabo espicha, 
Come pão 
Com lagartixa 
Quem escuta 
O rabo encurta 
Quem reclama 
O rabo inflama 
Come pão  
Com taturana 
 
 

Ordem 
Seu lugar  

Sem rir 
Sem falar 

Um pé 
O outro 

Uma mão 
A outra 

Bate palma 
Pirueta 

Beijinhos 
Descansar 
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Um, dois, feijão com arroz 
Três, quatro, feijão no prato, 
Cinco, seis, falar inglês, 
Sete, oito, comer biscoito, 
Nove, dez, comer pastéis 
 
 

A galinha do vizinho 
Bota ovo amarelinho 

Bota um, bota dois, bota três, 
Bota quatro, bota cinco, bota seis, 

Bota sete, bota oito, bota nove, 
Bota dez! 

 
 
Uma pulga na balança 
Deu um pulo, foi à França 
Os cavalos a correr 
Os meninos a brincar 
Vamos ver quem vai pegar 
 
 

Ce - re - ce - cê, ce - re - ce - cê, atenção vai começar 
Nós somos quatro, 

Eu com as quatro, eu com essa, eu com aquela 
Nós por cima e nós por baixo, 

As quatro, eu com essa, eu com aquela 
Nós por cima e nós por baixo 
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Nunca me viu, cara de pavio? 
Sempre te vejo, cara de percevejo 
 
 

Eu tenho um peixinho no aquário 
Colorido e brincalhão 

Gira, gira 
Que mergulho 

Só pra chamar atenção 
 
 
Era uma vez, três 
Dois polacos 
E um francês 
Ah... 
Me esqueci. 
Posso contar outra vez? 
 
 

Era uma vez, três, 
Dois polacos 

E um francês. 
O polaco pelejou, 

O francês se arrepiou 
E não sei como acabou. 
Posso tentar outra vez? 
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Era uma bruxa 
À meia-noite 
Em um castelo mal-assombrado 
Com uma faca na mão 
Passando manteiga no pão 
Passando manteiga no pão 
 
 

A – do – lê - ta 
Lê – pêti, pêti - polá 

Lê - café com chocolá 
A – do – lê - ta 

puxa o rabo do tatu 
Quem saiu foi tu! 

 
 
Fui ao comitério 
Tério tério tério 
Era meia noite 
Noite noite noite 
Tinha uma caveira 
Veira veira veira 
Ela era bonita 
Nita nita nita 
Hihihihihi... 
Aúú... 
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Enganei um bobo 
Na casca do ovo! 

 
 
Cala a boca já morreu 
Quem manda em você sou eu! 
 
 

Fui à feira comprar uva 
Encontrei 

Uma coruja 
Pisei no rabo dela 

Ela me chamou de cara suja 
 
 
Dedo mindinho, 
Seu vizinho, 
Maior de todos, 
Fura bolo, 
Cata piolho 
 
 

Jacaré foi passear na lagoa 
De repente ele parou 

Olhou pra cá, olhou pra lá 
Viu um peixinho 

Abriu a boquinha e... 
Nhoct, nhoct 
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Janela, 
Janelinha 
Porta, 
Campainha. Péeeeem... 
 
 

Tum, tum 
Quem é? 

Sou eu 
Pode entar 

Olá, olá 
Smac, smac 

 
 
Agá, agá 
A galinha quer botar 
Ijê, Ijê 
Minha mãe me deu uma surra 
Fui parar no Tietê 
Alô, Alô 
O Galo já cantou 
Amarelo, amarelo 
Fui parar no cemitério 
Roxo, roxo, 
Fui parar dentro do cocho 
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Cadê o toucinho que estava 
aqui? 

O Gato comeu 
Cadê o gato? 

No mato 
Cadê o mato? 

O fogo queimou 
Cadê o fogo? 

A água apagou 
Cadê a água? 
O boi bebeu 
Cadê o boi? 

Amassando o trigo 
Cadê o trigo? 

A galinha espalhou 
Cadê a galinha? 

Botando ovo 
Cadê o ovo? 

O padre bebeu 
Cadê o padre? 
Rezando missa 
Cadê a missa? 
Tá na capela 

Cadê a Capela? 
Ta aqui... 
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Batalhão-lhão-lhão 
Quem não entra é bobão 
Abacaxi-xi-xi 
Quem não sai é um saci! 
 
 

Corre, cutia 
Corre, Cutia 

Na casa da tia 
Corre, cipó 

Na casa da avó 
Lencinho na mão 

Caiu no chão 
Moça bonita 

Do meu coração 
Um, dois, três 

 
 
Quem é? 
É o padeiro 
E o que quer? 
Dinheiro 
Pode entrar 
Que eu vou buscar 
O seu dinheiro 
Lá embaixo do travesseiro 
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O Macaco foi à feira 
Não sabia o que comprar 
Comprou uma cadeira 
Pra comadre se sentar 
A comadre se sentou 
A cadeira escorregou 
Coitada da comadre 
Foi parar no corredor 
 
 

O tempo perguntou pro tempo, 
quanto tempo o tempo tem.  

O tempo respondeu pro tempo,  
que o tempo tem o tempo 

que o tempo tem 
 
 
Tique-taque  
Carambola  
Esse dentro 
Esse fora 
 

Minha mãe mandou bater 
Nesse daqui 

Mas como eu sou teimoso 
Vou bater nesse daqui 
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Pisei na pedrinha, 
A pedrinha rolou 
Pisquei pro mocinho, 
Mocinho gostou 
Contei pra mamãe 
Mamãe nem ligou 
Contei pro papai, 
Chinelo cantou. 
 
 

Corre cotia [2] 
De noite e de dia 
Debaixo da cama 

Da dona Maria 
Corre, cipó 

Atrás da avó 
Eu tenho um cachorrinho 

Chamado Totó 
Ele pula, ele dança 

De uma perna só 
Cocori-o-ri-ocó 

 
 
Meio-dia em ponto,  
Quem não come, fica tonto 
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Era uma velha que tinha nove filhas 
Todas nove faziam biscoito 
Deu um tangolomango numa delas, 
E das nove ficaram oito! 
 
Essas oito, meu bem, que ficaram 
Foram mascar chiclete 
Deu o tangolomango numa delas 
E das oito, ficaram sete! 
 
Essas sete, meu bem, que ficaram 
Foram fazer um bolo inglês 
Deu o tangolomango numa delas 
E das sete, ficaram seis! 
 
Essas seis, meu bem, que ficaram 
Foram botar um brinco 
Deu o tangolomango numa delas 
E das seis, ficaram cinco! 
 
Essas cinco, meu bem, que ficaram 
Foram ao teatro 
Deu um tangolomango numa delas 
E das cinco, ficaram quatro! 
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Essas quatro, meu bem, que ficaram 
Foram jogar xadrez 
Deu o tangolomango numa delas 
Dessas quatro, ficaram três! 
 
E esses três, meu bem, que ficaram 
Foram varrer a rua 
Deu o tangolomango numa delas 
E das três, ficaram duas! 
 
Essas duas, meu bem, que ficaram 
Foram viajar para Inhaúma 
Deu o tangolomango numa delas 
E das duas só restou uma! 
 
E essa uma, meu bem, que ficou 
Foi brincar com um lampião 
Deu o tangolomango nela 
E acabou-se a geração. 
 
 

Chuva com sol 
Casamento de espanhol 

Chuva e vento 
Casamento de jumento 

Sol com chuva 
Casamento de viúva 
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O negócio é o seguinte 
O preço da égua é cento e vinte 
E o da mula? 
Você nem calcula! 
 
 

Rei, soldado, capitão, ladrão 
Moça bonita 

Do meu coração 
 
 
Um, dois, três 
O quatro não se conta 
Aqui nessa cidade 
O meu time está na ponta 
 
 

Casinha de bambu-ê 
Casinha de bambu-á 

Uê, uê, uê. 
Uá, uá, uá, 

Viva o meu time! 
 
 

Balança caixão 
Balança você 
Dá um tapa nas costas 
E vai se esconder 
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TTTrrraaavvvaaa---lllííínnnggguuuaaasss   

 
 



s trava-línguas são textos de origem popular que consistem em um 
jogo com a pronúncia das palavras. São um tipo de parlenda, que 
devem ser pronunciados com clareza e rapidez; versos ou frases com 

concentração de sílabas difíceis de pronunciar, ou de sílabas formadas com 
sons semelhantes em ordem diferente. 
 

O nome trava-língua já traduz seu desafio: falar a frase rapidamente e 
ter cuidado para não “travar a língua” devido às rimais e aliterações. Como 
costuma provocar dificuldade na dicção ou paralisia da língua, o trava-língua 
diverte e provoca competição para saber quem se sai melhor ao pronunciá-lo 
sem tropeço. 

 
Os trava-línguas são frequentemente usados também de forma técnica por 

atores, cantores e professores como parte dos exercícios fonoaudiológicos. 
 
A brincadeira de dizer rapidamente uma frase como “o peito do pé de 

Pedro é preto” sem tropeçar nas palavras é um desafio linguístico 
encontrado em várias culturas. O jogo é com a oralidade e, para ficar 
interessante, é importante conhecer alguns trava-línguas de cor. A ordem 
para brincar costuma ser: ‘’fale bem depressa‘’, “repita três vezes”, ‘’diga 
correndo’’, e similares fazem parte da proposta de pronunciar o trava-língua 
o mais depressa que conseguir. 
 
 
 
 
 
 
 
 

O 
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O rato roeu a roupa do rei de Roma e o rei de Roma, 
rouco de raiva, roeu a roupa do rato de Roma. 

 
 

Cinco bicas, cinco pipas, cinco bombas. 
Tira da boca da bica, bota na boca da bomba. 

 
 

Se a liga me ligasse, eu também ligava a liga. 
Como a liga não me liga, eu também não ligo a liga. 

 
 

O peito do pé do padre Pedro é preto; 
quem disser que o peito do pé do padre Pedro não é preto, 
tem o peito do pé mais preto que o peito do pé do padre Pedro. 

 
 

Sabia que a mãe do sabiá sabia que sabiá sabia assobiar? 
 
 

Porco crespo, toco preto. 
 
 

Tacho sujo, chuchu chocho. 
 
 

Chega de cheiro de cera suja! 
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Norma nina o nenê de Neuza. 
 
 

A babá boba bebeu o leite do bebê. 
 
 
Um limão, dois limões, meio limão. 
 
 

Aranha, ararinha, ariranha, aranhinha. 
 
 

A fiadeira fia a farda do filho do feitor Felício. 
 
 

A chave do chefe Chaves está no chaveiro. 
 
 

O Juca ajuda: encaixa a caixa, agacha, engraxa. 
 
 

A rua de paralelepípedo é toda paralelepipedada. 
 
 

A aranha arranha o jarro, o jarro a aranha arranha. 
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Farofa feita com muita farinha fofa faz uma fofoca feia. 
 
 

Minha mãe é de Jaguamimbaba, mas eu nasci em Jaguanambi. 
 
 

O caju do Juca e a jaca do cajá. O jacá da Juju e o caju do Cacá. 
 
 

O rei de Roma rumo a Madri. 
 
 

O rato roeu o rabo da raposa. 
 
 

Rosa vai dizer à Rita que o rato roeu a roupa da rainha. 
 
 

Quando toca a retreta, na praça repleta, 
se cala o trombone, se toca a trombeta. 

 
 
No vaso tinha uma aranha e uma rã. 

A rã arranha a aranha. A aranha arranha a rã. 
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Alô, o tatu taí? — Não, o tatu num tá. 
Mas a mulher do tatu tando é o mesmo que o tatu tá. 

 
 

 Tecelão tece o tecido em sete sedas de Sião. 
Tem sido a seda tecida na sorte do tecelão. 

 
 

Tigelinha de água fria, que caiu da prateleira, 
foi nos olhos de Maria, que chorou segunda-feira. 

 
 

Currupaco, papaco, a mulher do macaco, 
ela pita, ela fuma, ela toma tabaco, no sovaco do macaco. 

 
 

O doce perguntou ao doce qual é o doce mais doce e o doce respondeu 
ao doce, que o doce mais doce, é o doce de batata-doce. 

 
 

Olha o sapo dentro do saco. O saco com o sapo dentro. 
O sapo batendo papo. E o papo soltando o vento. 

 
 

Pia o pinto, a pia pinga. O pinto pia, a pia pinga. 
Quanto mais o pinto pia, mais a pia pinga. A pia pinga e o pinto pia. 
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Tem uma tatu-peba, com sete tatu-pebinha. 
Quem destatupebá ela, bom destatupebador será. 

 
 

No cume daquele morro, tem uma cobra enrodilhada. 
Quem a cobra desenrodilhá, bom desenrodilhador será. 

 
 

Um ninho de carrapatos, cheio de carrapatinhos, 
qual o bom carrapateador, que o descarrapateará? 

 
 

Um ninho de mafagafos, com sete mafagafinhos. 
Quem desmafagafar o ninho de mafagafos, bom desmafagafizador será. 

 
 

A batina do padre Pedro é preta. O Pedro pregou um prego na pedra. 
Pedro pregou um prego na porta preta. 

 
 

Paulo Pereira Pinto Peixoto, pobre pintor português, 
pinta perfeitamente portas, paredes e pias, por parco preço, patrão. 

 
 

Tinha tanta tia tantã. Tinha tanta anta antiga. 
Tinha tanta anta que era tia. Tinha tanta tia que era anta. 
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AAAdddiiivvviiinnnhhhaaasss   
 

 
 



 

s adivinhas ou charadas servem para divertir e provocar curiosidade. 
São textos curtos, na maioria das vezes em forma de perguntas: O que é, o 
que é? Quem sou eu? Qual é? Como? Qual a diferença? 

 
Por exemplo: 
 
O que é o que é que cai em pé e corre deitado? 
Resposta: A chuva 
 
As adivinhas, as parlendas, as quadrinhas, os trava-línguas e as cantigas 

de roda são antigas manifestações da cultura popular, universalmente 
conhecidas e mantidas vivas através da tradição oral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 

Para Educar | www.paraeducar.com.br        Página 40 

http://www.paraeducar.com.br/


O que é, o que é? 
É nome de mulher e nome de homem. Ia mas acabou não indo?  
Resposta: Isaias (Isa-ia) 
 
 
O que há no meio do coração?  
Resposta: a letra “a” 
 
 
Quem inventou a fila? 
Resposta: as formigas 
 
 
Na televisão cobre um país; no futebol, atrai a bola; 
em casa incentiva o lazer. O que é? 
Resposta: a rede 
 
 
O que é que mantém sempre o mesmo tamanho, não importa o peso?  
Resposta: a balança 
 
 
Por que os loucos nunca estão em casa?  
Resposta: porque vivem fora de si 
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O que detestamos na praia e adoramos na panela?  
Resposta: caldo 
 
 
O que é que cai de pé e corre deitado?  
Resposta: a chuva 
 
 
Tem cabeça e não é gente, tem dente e não é pente?  
Resposta: alho 
 
 
O que é o que é, tem chapéu, mas não tem cabeça, 
tem boca, mas não fala, tem asa, mas não voa?  
Resposta: bule 
 
 
O que é o que é, entra na água, mas nunca se molha? 
Resposta: a sombra 
 
 
Qual a semelhança que há entre a arrumação de uma casa e o samba?  
Resposta: em ambas mexemos com as cadeiras 
 
 
O que a banana falou para o tomate?  
Resposta: eu que tiro a roupa e você é quem fica vermelha? 
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O que a areia da praia falou para o mar?  
Resposta: deixa de onda! 
 
 
O que é que dá um pulo e se veste de noiva?  
Resposta: pipoca 
 
 
Por que algumas pessoas colocam o despertador debaixo do travesseiro? 
Resposta: para acordar em cima da hora 
 
 
O que o tomate foi fazer no banco? 
Resposta: tirar extrato 
 
 
O que é que se põe na mesa, parte, reparte, mas não se come? 
Resposta: o baralho 
 
 
Qual é o queijo que mais sofre?  
Resposta: o queijo ralado 
 
 
Por que o boi baba? 
Resposta: porque ele não sabe cuspir 
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O que é, o que é? 
Tem coroa, mas não é rei, tem espinho, mas não é peixe?  
Resposta: abacaxi 
 
 
O Que é o que é? Uma casinha sem tranca e sem janela? 
Resposta: o ovo 
 
 
Na água nasci, na água me criei, mas se me jogarem na água morrerei?  
Resposta: o sal 
 
 
Qual o lugar em que todos podem sentar menos você? 
Resposta: o seu colo 
 
 
O que é que anda com os pés na cabeça? 
Resposta: o piolho 
 
 
O que a fechadura disse pra chave?  
Resposta: vamos dar uma voltinha? 
 
 

Dois vizinhos. Um não vai à casa do outro 
e os dois não se vêem por causa de um morrinho. Quem são eles? 
Resposta: os olhos 
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O que mais se tira mais aumenta?  
Resposta: o buraco 
 
 
O cinema estava cheio de cimento, qual o nome do filme?  
Resposta: nenhum, o cinema estava em construção 
 
 
O que pesa mais no mundo?  
Resposta: a balança 
 
 
O que é o que é? Qual o céu que não possui estrelas?  
Resposta: o céu da boca 
 
 
O que é, o que é? Que é irmã de minha tia e não é minha tia?  
Resposta: a minha mãe 
 
O que é o que é? Anda deitado e dorme em pé?  
Resposta: o pé 
 
 
O que é o que é? 
À direita sou um homem, facilmente acharás. 
Às avessas só à noite e nem sempre encontrarás.  
Resposta: Raul e luar 
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Um pato vai subindo uma ladeira e põe um ovo. O ovo desce ou sobe?  
Resposta: o pato não põe ovo, quem põe ovo é a pata 
 
 
O que é, o que é? 
Que é meu, mas meus amigos usam mais do que eu?  
Resposta: o meu nome 
 
 
Por que o computador foi preso?  
Resposta: porque ele executou um programa 
 
 
O que é que quanto mais rugas tem mais novo é?  
Resposta: o pneu 
 
 
O Que é o que é? 
Estou no início da rua, no fim do mar e no meio da cara?  
Resposta: a letra “r” 
 
 
Todas as mães têm. Sem ele não tem pão. 
Some no inverno. Aparece no verão.  
Resposta: O til “~” 
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Em um aquário tem 10 peixes, 5 morreram afogados.Quantos sobraram?  
Resposta: peixe não morre afogado 
 
 
O que é o que é? 
Que fica cheio de boca para baixo e vazio de boca para cima?  
Resposta: o chapéu 
 
 
Eu tenho uma enxada, uma pá e uma foice. 
Quantas ferramentas eu tenho? 
Resposta: uma, porque uma foi-se 
 
 
O que é o que é? 
Quando parte uma, partem as duas, 
quando chega uma, chegam as duas? 
Resposta: pernas 
 
 
O que é que nós matamos quando está nos matando?  
Resposta: a fome 
 
 
O que é que quanto mais se perde, mais se tem? 
Resposta: o sono 
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O que é que faz virar a cabeça de um homem? 
Resposta: o pescoço 
 
 
Quem é que nasce no Rio, vive no Rio, morre no Rio, 
mas não está sempre molhado?  
Resposta: o carioca 
 
 
O que é que corre em volta do pasto sem se mexer? 
 Resposta: a cerca 
 
 
O que nunca passa, sempre está na frente?  
Resposta: o futuro 
 
 
Quais as capitais brasileiras mais faladas no mês de dezembro?  
Resposta: Natal, Belém e Salvador 
 
 
O que é que pode passar diante do sol sem fazer sombra?   
Resposta: o vento 
 
 
O que a zebra disse para a mosca? 
Resposta: você está na minha lista negra 
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O que o nadador faz para bater o recorde? 
Resposta: nada 
 
 
Tem coroa, mas não é rei, tem raiz, mas não é planta?  
Resposta: o dente 
 
 
O que é o que é? 
Uma caixinha de bom parecer, não há carpinteiro capaz de fazer?  
Resposta: a noz 
 
 
O que é o que é? 
Que mesmo atravessando o rio consegue não se molhar? 
Resposta: a ponte 
 
 
O que é o que é? Me diga se for capaz. Me diga quem é aquele 
que num instante se quebra se alguém diz o nome dele? 
Resposta: o silêncio 
 
 
O que é o que é o castelo que nem um rei ou rainha mora?  
Resposta: o castelo de areia 
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O que é o que é? Tem cinco dedos, mas não tem unha? 
Resposta: a luva 
 
 
O que é o que é? Que quanto mais cresce menos se vê?  
Resposta: a escuridão 
 
 
Quem morre em pé? 
Resposta: a vela 
 
 
Qual é o melhor dia para jogar basquete? 
Resposta: na sexta-feira 
 
 
O que o cirurgião e o matemático têm em comum? 
Resposta: ambos vivem fazendo operações 
 
 
O que é que nasce grande e morre pequeno? 
Resposta: o lápis 
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