
e não só!e não só!

novonovo
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Inteligência

Prova
a toda a
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O que é que fica 
mais perto, a Lua 
ou Nova Iorque?

Porquê?

A Lua, 
claro!

Porque a Lua 
vê-se daqui. 

Nova Iorque não!

Duas amigas conversam e uma pergunta à outra: 
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Só há três tipos de pessoas: 
as que sabem contar e as que não sabem.

Um velhinho é levado por uma cegonha. 
Já impaciente, o homem vira-se para 
o pássaro e diz:
 

– Bolas! 
Podes ao menos admitir 
que estamos perdidos?

Uma mulher lindíssima num bar: 

 – Desculpe, está sozinho?

– Sim! 

 – Então posso levar esta cadeira? 
Obrigada.
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A família viaja e deixa a casa aos cuidados da 
empregada, que tem de tomar conta da filha única 
e do cão. No dia seguinte, a patroa liga para casa e 
pergunta pelo cão.
 

– Morreu – responde a empregada secamente.
 
A patroa apanha um grande susto e repreende 
a empregada:
 

– Isso são modos de dar uma notícia dessas? 
Deve dar estas notícias devagar. Primeiro, diga 
que teve de chamar o veterinário e depois vai 
contando aos poucos, percebeu?

 
– Sim, senhora.

 
– E a Mariana, como está?

– Vou ter de chamar o veterinário.
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Um vendedor chega a uma quinta aparentemente vazia 
e, enquanto anda às voltas, encontra um rapaz:
 

– Eh, rapaz, onde está o teu pai?
 
– Foi atropelado por um trator.
 
– Lamento muito a tua perda! E a tua mãe?
 
– Foi atropelada por um trator. 

– Oh, que desgraça!
 
– E o resto da tua família? Tios, avós?
 
– Não estão, foram atropelados por um trator. 

– Caramba! E o que é que andas aqui a fazer sozinho?
 
– A conduzir um trator.

Um homem vê outro a cuspir na rua. 
Enojado, diz: 
 

– Eh, seu porco, não se cospe para o chão!  

– Tentei cuspir para o ar, mas acertava-me 
sempre no olho.
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Comprei um dicionário 
e, quando cheguei a casa, 

reparei que estava 
em branco. Não tenho 

palavras para descrever 
a irritação que sinto.

Um homem está no seu batismo de voo. 
Emocionado, ao olhar para a janela, diz:  

– Uau! As pessoas parecem mesmo formigas!  

Diz a hospedeira:  

– São mesmo formigas, ainda não descolámos.
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Um suíço procura indicações sobre um percurso. Para o carro 

ao lado de um casal de portugueses. Pergunta o suíço:

 

– Entschuldigung, koennen sie Deutsch 
sprechen?
 
O casal fica mudo. 

– Excusez-moi, parlez vous français? – 

tenta o suíço.

 

Os dois continuam a olhar, impávidos e serenos. 

– Prego signori, parlate italiano?
 

Nada.

 

– Hablan ustedes español?
 
Nenhuma resposta. 

– Please, do you speak english?
 

Não havendo resposta, o suíço desiste e vai-se embora. 

A mulher vira-se para o marido e diz: 

– Talvez devêssemos aprender 
uma língua estrangeira…
 
– Para quê? – pergunta o marido.

 

– Aquele patego sabia cinco. Adiantou-lhe 
alguma coisa?
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Um agricultor pede alguns conselhos 
ao veterinário: 

— Tenho um cavalo que, às vezes, 
anda normalmente e, outras vezes, coxeia. 
Que devo fazer?

— Da próxima vez que ele andar normalmente, 
venda-o — responde-lhe o veterinário.

Um homem encontra um génio que diz ser 
omnisciente. O génio diz-lhe que pode fazer 
qualquer pergunta e que lhe responderá com 
a verdade. O homem, espantado, exclama:
 

– Uau! Mas saberás a resposta correta para, 
literalmente, qualquer pergunta que eu 
te faça?

 
O génio responde: 

– Sim. 

E desaparece.
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Um cego entra no supermercado e, como tem à sua frente 
uma montra, deita tudo ao chão. 

— Precisa de ajuda? — pergunta-lhe o empregado.

— Não, obrigado… — responde o cego. — Estou só a ver…

– Qual é o teu ponto forte? 
– Mudar de assunto. 
– Hã, como? 
– E adoro fazer desporto. 
– Que modalidade? 
– Com uma cervejinha, é ótimo.
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Um motoqueiro entra num bar e pede uma bebida… 
Enquanto isso, lá fora, uns tipos decidem roubar-lhe 
a mota. Quando sai para a rua, o motoqueiro dá 
naturalmente pela falta da mota. Entra de novo no bar, 
faz cara de mau e diz com voz grossa:

– Roubaram-me a mota! Eu vou beber mais uma 
imperial… Se a mota não aparecer, vou fazer 
o mesmo que fez um dia o meu pai!

Gera-se grande burburinho, há pessoas que saem 
a correr, outras que se escondem, e o motoqueiro 
continua calmamente a beber a sua cerveja. Volvidos 
alguns minutos, dirige-se à porta, abre-a e vê a mota. 
Nesse momento, toda a gente suspira de alívio. 
Quando o motoqueiro já vai a sair, o porteiro pergunta:

– Já agora, o que é que o seu pai fez?

– Comprou uma mota nova…
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Um lenhador enorme vê numa montra um papel 
a anunciar uma motosserra. Diz o anúncio: 

«Corta cem árvores num dia!» 

O homem nem pensa duas vezes: 
compra a motosserra.
 

No primeiro dia, corta 50 árvores. 

No segundo dia, corta 25 árvores.
 

No terceiro dia, já só consegue cortar dez 
árvores. 

Decide então ir à loja queixar-se. Chega à loja 
e diz ao empregado: 

— Comprei esta coisa aqui, mas parece que está 
estragada. Não corta tantas árvores como vocês 
dizem!

— Ora, deixe cá ver…

O empregado pega na motosserra e põe o motor 
a funcionar. A máquina faz um ruído forte. 
É então que o lenhador pergunta, admirado:

— Eh pá! Que barulho é este?
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Os irmãos Pedro e Manuel receberam, 
de herança, dois cavalos — um para cada um. 
Para evitar confusões, resolveram mandar cortar 
as orelhas a um dos cavalos. O Manuel ficaria 
com o das orelhas cortadas e o Pedro com o 
das orelhas inteiras. Na hora de fazer o serviço, 
o veterinário atrapalhou-se todo e acabou por 
cortar as duas orelhas aos dois cavalos.
 

– E agora? Que fazemos? – perguntou um 
dos irmãos. 

– Olha, um sorteio… – respondeu o outro. 
E fizeram o sorteio. 

O Pedro ficou com o cavalo branco 
e o Manuel com o cavalo preto.

Qual é o pior anúncio de sempre?
 

«Vendo para-quedas. Usado apenas 
uma vez. Nunca foi aberto.»



Bolas, 
estou mesmo com azar… 
E, para piorar, a esta 
velocidade, chego lá 
a baixo e ainda não 

está lá o jipe…

Um homem vai saltar, pela primeira vez, de para-quedas. 
São-lhe dados um para-quedas principal e um suplente. 
Os técnicos dizem-lhe que esperam por ele no fim do 
salto, num jipe que está a cerca de dez quilómetros dali.

Uma vez no avião, o homem salta e puxa o fio. 
Mas o para-quedas não abre. Puxa o segundo fio. 
Mas o segundo para-quedas também não abre. 
Enquanto cai, a grande velocidade, pensa:
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Um rapaz foi ao cinema, chegou ao balcão e disse:

- Quero mais um bilhete para a próxima sessão.

- Mas já é a quarta vez que está a comprar o bilhete 
para a mesma sessão! – responde intrigado o homem 
do outro lado do balcão.

Explica o rapaz:

- Pois é! Mas cada vez que vou  
entrar no cinema, está lá um tipo  
que me rasga o bilhete…

Uma senhora vai ao casino pela primeira vez. 
Na mesa da roleta estava um grande jackpot por sair. 
Diz ela:  

- Tantos números! Não sei em qual jogar…

Um homem que estava por perto sugeriu  
que ela jogasse a sua idade. A mulher  
sorriu, aceitou o conselho e apostou  
no 27. A roda girou e saiu o 48.  
Foi aí que a senhora parou de  
sorrir e desmaiou…
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Um homem estava a caminhar na rua e outro  
pediu-lhe uma informação:

Desculpe, viu uma 
senhora de vermelho a 
dobrar aquela esquina?

Não, quando eu aqui 
cheguei a esquina já 
estava dobrada. 

Ele respondeu:







Durante a aula de Matemática, pergunta o professor: 

– Vamos imaginar que tens um euro no bolso  
e pedes ao teu pai mais um euro. Com quantos  
euros ficas? 

– Um euro! 

– Não sabes nada de Matemática, Joãozinho! 

– E o professor não sabe nada do meu pai!

Porque é que os químicos são  
excelentes em resolver  
problemas? 

Têm sempre solução.
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Porque é que os químicos são  
excelentes em resolver  
problemas? 

Têm sempre solução.

A diretora fica surpreendida quando  
a monitora da colónia de férias põe  
os rapazes numa ilha e as raparigas  
na outra. 

– Mas porque é que fez isto? 

– Acredite na minha experiência – 
responde a monitora. 

– Quando acabarem as férias,  
todos saberão nadar!


