SOS QUÍMICA - O SITE DO PROFESSOR SAUL SANTANA.
SERVIÇOS - HUMOR.
- PIADAS CURTAS I -

01 -

A Loura

A loura assistia ao telejornal das 10 horas com um amigo que vivia lhe dando cantadas.
Passava uma reportagem sobre um homem na janela de um edifício, ameaçando saltar.
Cortou para o intervalo, e o cara disse:
– Aposto um beijo que ele salta.
– Está apostado!
Quando volta o noticiário, o homem solenemente espatifou-se na calçada. A loura deu
um suspiro resignado e inclinou o rosto para o beijo. O amigo então teve um inesperado
surto de honestidade:
– Escute... não posso aceitar desse jeito. Eu vi este noticiário às 7 horas e sabia que ele
ia pular.
– Não, você ganhou honestamente.
Também vi o noticiário das 7, só achei que ele não iria ser tão estúpido a ponto de pular
de novo!
______________________________________________________________________
______

02 -

O MARIDO QUASE PERFEITO

O marido liga para casa no meio da tarde:
- Oi, minha rainha! Como está o teu dia?
- Tudo ótimo.
- Que bom! E as crianças estão bem?
- Brincando sem parar, não se preocupe.
- Ótimo, perfeito! Elas já almoçaram? Alimentaram-se bem?
- Sim! Comeram muito bem! Já fizeram a lição de casa e agora estão brincando.
- Que bom! E me conta, minha linda, o que vai ter no jantar hoje?
- O seu prato preferido e já coloquei a cerveja na geladeira...
- Uau! Bife à milanesa e cerveja! Por isso que eu te adoro tanto! Bom...está tudo
tranqüilo em casa, então?
- Fique tranqüilo que está tudo bem.
- Ah, mais uma coisinha: você promete que, hoje à noite, colocará aquele babydoll preto
prá mim?
- Faço tudo para te agradar... E não vou esquecer o perfume que você mais gosta.
- Mesmo? Obrigado meu tesão! É por isso te amo tanto...
- Sei, sei...
- Daqui a pouco te vejo, tá meu amor?
- Vou ficar esperando ansiosa...
- Agora me chama a patroa aí, tá gostosa !!!
ninguém é perfeito... HOMENS !!!

______________________________________________________________________
__

03 - O check-up
A esposa acompanha o marido, que faz seu check-up anual, e o médico chama a moça
em outra sala:
– Seu marido está com estresse profundo. Se a senhora não seguir as instruções que vou
passar, ele certamente vai morrer.
1) Toda manhã, prepare-lhe um gostoso desjejum. Comece o dia sendo agradável com
ele;
2) Tenha sempre um estoque de cerveja gelada no freezer;
3) Não o amole quando ele estiver vendo futebol;
4) Não o chateie com reclamações do universo feminino, porque provavelmente ele teve
um dia exaustivo;
5) Não reclame se ele olhar para a bunda das mulheres na rua;
6) E, mais importante, faça sexo em todas as posições que ele solicitar...
Indo pra casa, o marido pergunta o que de tão importante o médico lhe dissera. Ela pega
na mão dele:
– Meu bem, ele disse que você vai morrer...
______________________________________________________________________
_

04 -

A pulga

A pulga tomava sol na praia quando chegou sua amiguinha, toda branca, morta de frio.
– Mas o que aconteceu com você? – perguntou a pulga bronzeada.
– É que eu quis vir à praia tomar um solzinho e então subi no bigode de um
motociclista. Acontece que o cara veio a 200 km/h e eu quase congelei!
– Puxa, você tem que fazer como eu: vá ao banheiro feminino e esconda-se numa
calcinha. Naqueles pelinhos macios você viaja quentinha, segura.
Marcaram de se encontrar no fim de semana seguinte na praia novamente. A primeira
pulga estava de barriga para cima no guarda-sol quando chegou a amiguinha,
novamente mortinha de frio.
– E agora? Não fez como eu lhe disse?
– Claro que fiz. Me escondi no banheiro e quando a garota baixou a calcinha, me
acomodei ali muitíssimo bem. Depois dormi.
– Mas então por que você está assim de novo?
– Não faço a menor idéia: quando acordei, estava de novo a 200km/h no bigode
do motociclista!
______________________________________________________________________
__

05 - Transplante de Cérebro
Em um congresso de medicina, um médico inglês diz:
- A medicina em meu país é tão avançada que nós podemos tirar o cérebro de um
homem e colocá-lo em outro e ver este homem procurando trabalho em seis
semanas.
Então foi a vez de um médico alemão:
- Grrande coisa!!! Nós podemos tirrar o cérrebrro de uma pessoa, colocá-lo em
outrra pessoa e vê-lo se prreparrando para a guerra em quatrro semanas!!!
Então um médico americano pediu a palavra:

- Vocês estão muito atrasados. Nós tiramos um homem sem cérebro do Texas, o
colocamos na Casa Branca e agora metade do país está procurando trabalho e a
outra metade está se preparando para a guerra!
__________________________________________________________________
______

06 - O Corno Viúvo
- O senhor confirma - diz o juiz, no meio do julgamento - que chegou a casa mais cedo naquele
dia e que encontrou a sua mulher na cama com outro homem?
- Correto, meritíssimo - diz o réu, de cabeça baixa.
- E então - continua o juiz - o senhor pegou sua arma e deu um tiro na sua mulher, matando-a
na hora?
- Correto, meritíssimo - repete o réu.
- E por que o senhor atirou nela e não no amante dela?
O réu responde:
- Senhor juiz... Me parece muito mais sensato matar uma mulher uma vez do que um homem
diferente todos os dias!
____________________________________________________________________________
_______

07 -

ADVOGADOS........ETA POVINHO !!!!!!!!!!

Dois peões estavam caminhando pela beira de uma estrada poeirenta, voltando de uma
das fazendas onde haviam trabalhado duro o dia inteiro, quando o filho de um famoso
juiz, que vinha a toda velocidade na sua pick-up importada, atropela os dois com toda a
violência.
Um deles atravessou o pára-brisa e caiu dentro do carro, enquanto o outro voou longe.
Três meses depois eles saíram do hospital e, para surpresa geral, foram direto para a
cadeia.
Um por invasão de domicílio e o outro por se evadir do local do acidente.
______________________________________________________________________
__

08 -

Em um bar

Dois amigos conversam num bar, quando um deles conta:
- "Quebrei um espelho ontem. Eu deveria pegar sete anos de azar, mas falei com meu
advogado e ele disse que consegue reduzir para cinco".
______________________________________________________________________
___

09 -

A Audiência

Em uma audiência, o juiz pergunta ao réu:
- O senhor não trouxe o advogado?
- Não, meritíssimo! Eu não tenho advogado. Resolvi falar a verdade!
______________________________________________________________________
__

10 -

O Advogado

O filho, advogado recém-formado, chega todo sorridente para contar a novidade ao pai,
advogado titular do escritório:
- Papai, papai! Em um dia, resolvi aquele processo em que você esteve trabalhando por
dez anos!
O pai aplica um tapa no filho e berra:
- Idiota! Esse processo é que nos sustentou nos últimos dez anos!
_____________________________________________________________________

11 - Enquanto isso, no trânsito.. .
MOTORISTA DO TÁXI:
Olha que mulher bonita! Nossa, ela é um avião!
Passageiro, gritando: Feia!
Motorista: Feia, nada! Ela é gostosa na pra caramba!
Passageiro: Feia!!! Motorista: Que feia o quê?! Tá louco?
Passageiro, AOS BERROS: Feia!!! Feia!!! Feia!!! Feia!!!
O motorista, que não estava olhando pra frente, bate em outro carro e fica louco da vida.
Motorista: Pô, cara! Tu viu que eu ia bater!!! Por que não me avisou?
Passageiro: Aramba!!! Eu ava itando az ais de ua hora: feia, feia e oê não feiô!!! Oê é
urdo, é???
______________________________________________________________________
_________

12 - Chiclete argentino
Um brasileiro está tomando o café da manhã quando um argentino mascando chicletes
senta-se ao lado dele:
ARGENTINO: Você come esse pão inteirinho?
BRASILEIRO: Claro.
ARGENTINO: Nós, não. comemos só o miolo, juntamos a casca em contêineres, transformamos em croissant e vendemos para o Brasil.
O brasileiro ouve calado.
ARGENTINO: Você come essa geléia com o pão?
BRASILEIRO: Claro.
ARGENTINO: Nós, não. Comemos frutas frescas no café da manhã, jogamos as cascas
e bagaços em contêineres, transformamos em geléia e vendemos para o Brasil.
BRASILEIRO: E o que vocês fazem com as camisinhas depois de usadas?
ARGENTINO: Jogamos fora!
BRASILEIRO: Nós, não. Vamos guardando tudo em contêineres, depois transformamos
em chicletes e vendemos para a Argentina.
_____________________________________________________________________
FIM

