
FIQUE EM CASA! 

 

Forma, não conteúdo. 

Surpresa (mudança de script) 

 

Uma mãe judia pergunta à amiga: 

- como foi com o psicólogo? 

- ele disse que meu Jacozinho tem problema de 
Édipo. Mas o que me importa é que ele me ame. 

 

Qué danoninho  / que dá no ninho ? 

 

- O que é idade da pedra polida? 
- Um tempo antigo, quando as pessoas eram 
educadas. 

 
[Idade [da pedra polida]] 

[Idade da pedra [polida]] 

 

[Colher de sopa] de açúcar]  



[Colher [de sopa de açúcar]] 

 

- O que é que você conta de novo 
- E por que eu contaria de novo?  

 

Você conta o quê de novo 

Você conta de novo o quê 

[O que] você conta de novo  

 

- Pastor, é o senhor que separa as mulheres do mal?  
- Sou eu sim, meu filho.  
- Então separa uma pro sábado pra mim.   

[separar X [as mulheres] [do mal]]]  
(separar do mal as mulheres) 

[separar [as mulheres [do mal]]]  
 

 

 

A pior dor é a dor de olvido (escrita) 

 



Cliente encontra seu psicanalista no elevador. 

- Bom dia, doutor. Como é que eu vou?  
 

Passos Dias Aguiar 

Edson era antes do nascimento (Edson Arantes do 
Nascimento) 

 

- Quem tem poderes cinestésicos levante a minha 
mão 

 

- Vá ao armazém buscar cinco ovos. Se tiver pão, 
traga seis (X). 

(o sujeito volta, põe seis ovos na mesa e diz) – Tinha 
pão. 

 

 

 

 

Numa festa de artistas e jornalistas:  

- Ô Fulano (algum jornalista conhecido – cada 
contador da piada escolhe o seu), não esteja tão 



seguro do que diz! Tuas idéias também podem ser 
postas em xeque.  

- De quanto? 
 

- O que um canibal vegetariano come? - A planta 

dos pés e a batata da perna.  

 

- Qual é o feminino de deitadão no sofá assistindo 
televisão?  

- Empezona na cozinha lavando louça.  
 

 

 
A garçonete vem atender o médico coçando o nariz 
sem parar. O médico pergunta:  
- Você tem um eczema?  

- Tudo o que tenho está aí no cardápio. 
 

Dois sujeitos resolvem tomar uma cerveja no bar. 
Um deles recomenda ao garçom:  
- Copo limpo, por favor!  



O garçom volta com uma cerveja e dois copos e 
pergunta:  

- Qual dos dois pediu copo limpo? 
 

 

- Sabe por que o Senna e o Piquet não conversam?  

- ...?  
- Porque seria uma conversa sem pé nem cabeça. 

 

- Dona, me dá um dinheiro prum lanche? - Nada 

disso. Depois você não janta direito. 

 
Ao se aproximar da mulher bem-vestida que fazia 
compras num bairro elegante, o mendigo lamenta:  
- Há quatro dias não como nada.  

A mulher olha para ele, suspira e diz:  
- Queria ter a sua força de vontade.  

  
 
 
O cara lê numa revista de fofocas que um jogador de 
futebol considerado bobão casou com uma mulher 



de parar o trânsito. Comenta com a mulher: - Veja 
você: todo imbecil casa com cada mulherão! E ela: - 
Obrigada, querido. 
 

 

O caipira estava viajando de trem num dia de chuva, 
sozinho em um vagão velho, e caía uma gota de 
água exatamente na cabeça dele. O cobrador entrou 
no vagão, e vendo a situação, perguntou:  

- Por que o senhor não troca de lugar?   
- Mas trocar com quem?   

(Trocar ideias / idiomatismos) 

 

Um músico de meia idade conversa com um velho 
companheiro de banda:  
- É, amigo... Ontem meu médico me disse que eu 
estou com reumatismo agudo...  
- Não fique triste! - consola o amigo – Pelo menos 
não é grave! 
 
 
O bebum entra no consultório. O médico diz: 

- Eu não atendo bêbado.  
O bêbado:  



- Quando o senhor estiver bom eu volto.  

 

 

José (olhando para o berço): - Ele é forte e saudável. 
Pena que só vai viver 33 anos. Maria (suspirando): - 
Mas para um palestino, até que não está mal. 

 

Tradução 

Which do you prefer? Roses on your piano or tulips 

on your organ? 

Propostas de Marta Rosas 

... ?? rosas no seu piano ou tulipas no seu órgão?  

... ?? rosas no seu piano ou dois lábios no seu órgão 

... Uma tulipa no seu piano ou uma violeta no seu 

órgão? 

... uma rosa no seu piano ou uma boca-de-dragão no 

seu órgão? 

... uma rosa no seu piano ou dedos-de-dama no seu 



órgão? 

... rosas no seu piano ou margaridas no seu órgão? 

... rosas no seu piano ou beijos-de-moça no seu 

órgão? 

... uma angélica no seu piano ou uma Maria-sem-

vergonha no seu órgão?  

 

A vaca foi pro brejo – the cow went to the swamp 

Meu padrinho – My little priest 

 

- Je m´apelle Merlin / - Enchanté (- Me chamo 

Merlin – Encantado) 

 

 
Pai telefona ao jornal:  

- Acabo de ter trigêmios  
– O Sr. pode repetir?  

– Não, pelo amor de Deus 



 

 

Marcos Mundstock (Luthier) 

“Pedro sujetó el sujeto”... Pedro es también el sujeto 

sintáctico; o sea, le falta tacto. (...) Pedro es el 

sujeto, el que ejecuta el predicado, el predicador. 

Pero el predicador reza sus oraciones; portanto, el 

sujeto de la oración no es Pedro, es el predicador 

(cita): “Nunca me é sentido mejor sujeto que 

después de haber predicado”.  

 

Este es el año del consumismo .... con su mismo 

coche, com su mismo esposo, com su mismo 

empleo. 

 

Vergastar – assistir aos outros fazendo despesas 

Procurador = masoquista 

Moro sofre de manipulite 



 

 
(Masoquista: - Me bata! Sádico: - Não bato!) 

 

(Faça uma frase com “indisposition” - I like to play 

basket ball. But not in this position. 

 

A velhota antiquada recomenda à neta:  
- Filhinha, há duas palavras que eu quero que você 
prometa que nunca mais vai dizer. Uma é bacana e 
outra e nojenta.  
- Tá bom, vó. E quais são as palavras? 

 

- Doutor, um cego quer ver o senhor.  

- Diga que não faço milagres 
 

O deputado vê o secretário filando cigarro numa 
festa.  

– Não sabia que você fumava.  
– Fumo à vezes, mas não trago.  



– Pois devia trazer. 

 

Fulano é muito forte. Pega um terreno e atira para o 

lado. – Qual é o filme? - Lancelot  

 

Vira-lata sai cedo carregando uma marmita. Nome 

do filme?  

- Campeão 

 

Fulano vai ao cinema, chega cedo, fica ouvindo 

música. Vai ao banheiro. A porta tranca, fica preso. 

Mas tem um buraco. Vê o filme pelo buraco. Nome 

do filme?  

- Vida privada (vi X da privada) 

 

FRASES 

Muitos homens devem seu sucesso à primeira 

mulher - e a segunda mulher ao sucesso.  



 

Os espelhos deveriam pensar duas vezes antes de 

refletir. 

 

Num stand up  

- Me disseram que eu não podia contar piadas que já 
tivessem sido contadas. - Mas eu sou chinesa! 
 

 

Como vai sua vida, agora, com esses governos? 

- Não posso me queixar. 
- E como era no tempo de Salazar? 
- Não podia me queixar 

 
 

- Estou com vontade de transar com X de novo 
- Você já transou? 

- Não, mas já tive vontade antes. 
 



 

- Você só quer casar comigo porque vou herdar 
fortuna do meu tio. 
- Casaria com você mesmo que herdasse a fortuna de 
outro parente qualquer! 
 

  
 

 
 

 
 

HUMOR E CIÊNCIA 



 

 

 

 

 

 

 

 

PROFECIA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMÓRIA 



 

 



 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

VAI PASSAR! 


