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Ready to learn a new language? Portuguese is a great choice. And what better way to start than with
some fun riddles?

Adivinha, quem no rabo tem uma linha?

2.

Quem é que trabalha 24 horas por dia mas falta à noite?

3.

O que mesmo sendo seu é mais usado pelos outros?

4.

O que é, o que é? Você pode sentir mas não pode tocar.

5.

Por mais bonito que eu seja, quem me vê não me deseja. Quem sou eu?

6.

O que não tem olhos, mas pisca, comanda, mas não tem boca?

7.

O que é, o que é? É clara e salgada, cabe em um olho e pesa uma
tonelada?

8.

O que é, o que é? Subindo o sol, vai se encurtando. Descendo o sol, vai
se alongando.

9.

O que de noite tem cabeça e de dia perde?

10.

Qual é a dança dos temperos?

11.

O que é, o que é? Fica cheio durante o dia e vazio durante a noite.

12.

O que é, o que é? Tem sobre a mão e o coração.

13.

O que passa por todas as casas mas não sai do lugar?

14.

Eu bato como relógio, relógio como esse não á igual. Tenho raízes e
não sou vegetal. Quem sou eu?

15.

O que jogamos fora quando precisamos, e pegamos de volta quando
não queremos mais?

16.

O que é, o que é? Que corre no mato e no limpo esbarra.

17.

O que sobe e desce sem sair do lugar?
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Qual é o mês do semáforo?

19.

O que é que voa mas não bate as asas?

20.

O que é, o que é? Fica cheio de boca para baixo e vazio de boca para
cima.

21.

O que é, o que é? Uma casinha branca, sem porta, sem tranca.

22.

O que é que quanto mais se aumenta, menos se vê?

23.

Qual o animal atravessa o rio com um boi na boca?

24.

O que é que vai e vem, sem sair do lugar?

25.

O que viaja ao redor do mundo enquanto fica em um canto?

26.

Redondinho, redondinho, como a pedra de um moinho. O que é?

27.

O que se quebra só de se pronunciar o nome?

28.

O que os números 2,10,12,16,18 e 19, têm em comum?

29.

O que é que sempre acaba com o dia quando chega?

30.

O que é verde mas não é folha, é branco mas não é algodão, é vermelho
mas não é sangue, é preto mas não é carvão?

31.

O que é, o que é? Não tem pé e corre, tem leito e não dorme, quando
para, morre.

32.

O que é, o que é? Passa pelo sol sem fazer sombra.

33.

O que é, o que é? É cheio de buraco mas segura a água.

34.

Todo mundo leva,
Todo mundo tem,
Porque a todos lhes dão um
Quando ao mundo vem.
Quem sou eu?
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35.

O que enche uma sala mas não enche uma colher?

36.

São sete irmãos, cinco tem sobrenome e dois não. Quem são?

37.

O que é, o que é? Tem dois pés, mas não tem dedos.

38.

O que trabalha apanhando?

39.

O que é que dá voltas, alguns gostam que ele passe e outros não, nunca
está parado e tempo é que não falta?

40.

O que é, o que é? Está na sua frente mas você não vê.
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Answers
21. O ovo.

2. O Sol.

22. A escuridão.

3. O seu nome.

23. O carrapato.

4. O vento.

24. A porta.

5. O caixão.

25. O selo.

6. O semáfaro.

26. O queijo.

7. A lágrima.

27. O silêncio.

8. A sombra.

28. A letra D.

9. O travesseiro.

29. A noite.

10. Salsa.

30. A melancia.

11. O sapato.

31. O rio.

12. O til.

32. O vento.

13. A rua.

33. A esponja.

14. O coração.

34. O nome.

15. A âncora.

35. A fumaça.

16. O fogo.

36. Os dias da semana.

17. A escada.

37. A meia.

18. Abril.

38. O prego.

19. O avião.

39. A hora.

20. O chapéu.

40. O futuro.
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1. A agulha.
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