Perguntas e afirmações capciosas

Em briga de namorados virtuais não se mete o mouse. Liquidação de muletas: Venha
correndo!... Em informática nada se perde nada se cria. Tudo se copia... E depois se cola.Um
pontinho vermelho no meio da porta é um olho mágico com conjuntivite. A febre tifoide é aquela
febre que, ou você cura ou ela ti foide! O cromossomo apaixonado disse para o outro: Oh!
Cromossomos felizes! A banana suicida exclamou: Macacos me mordam. Mouse sujo se limpa
em casa. Mamãe, por que você bateu naquela mulher que a gente viu chorando no túmulo do
papai? A arquivo dado não se olha o formato. O vinho que não contém álcool é ovinho de
codorna. O amor é como a gasolina da vida. Custa caro, acaba rápido e pode ser substituída
pelo álcool. Quem semeia e-mails, colhe spams. Eu sempre quis ter o corpo de um atleta.
Graças ao Ronaldo isso já é possível. A pressa é inimiga da conexão. Espermatozoides se
cumprimentando: E aí, seu porra?! Troque seu coração por um fígado. Você se apaixona
menos e bebe mais. Mentiras são como crianças; dão trabalho, mas valem a pena, porque o
futuro depende delas. As enzimas se reproduzem ficando uma enzima da outra. Os ursos
polares adoram o frio; os bipolares às vezes adoram, às vezes não... Mais vale um arquivo no
HD do que dois baixando. Antes eu não era perfeito; faltava-me a modéstia.Para bom provedor
uma senha basta. Gostaria de saber o que esse Jeová fez de errado pra ter tantas
testemunhas assim... Se beber fosse pecado, Jesus teria transformado água em Fanta Uva!
Hacker que ladra, não morde. Se você não quer ouvir reclamações, trabalhe no SAC da
empresa que fabrica paraquedas. Todo mundo comete erros; o truque é cometê-los quando
ninguém está olhando. Quem não tem banda larga, caça com modem.Dois pontos pretos no
microscópio são um pretozoário e uma blacktéria. Quem com vírus infecta, com vírus será
infectado. O doce preferido do átomo é o pé-de-moléculas. Calculei meu IMC7 e constatei que
minha altura está 20 cm abaixo da ideal.
Para ganhar um chokito, é só colocar o dedito na tomadita.
Diga-me que computador tens e direi quem és.
Leio a Playboy pela mesma razão que leio a National Geographic: gosto de ver fotografias de
lugares que sei que nunca irei visitar.
Aluno de informática não cola, faz backup.
Dizem que a bebida resolve todos os problemas; pra mim ainda não resolveu, mas eu sou
brasileiro e não desisto nunca!
Amigos, amigos, senhas à parte.
O espermatozoide pediu para o óvulo: Deixa eu morar em você porque minha casa é um saco.
As melhores crianças do mundo são as japonesas; estão a 20 mil quilômetros de distância e
quando estão acordadas eu estou dormindo.
Um ponto marrom em um pulmão é uma brownquite.
Vão-se os arquivos, ficam os back-ups.
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Se acupuntura adiantasse, porco-espinho viveria para sempre.
Quando um não quer, dois não teclam.
A comida que liga e desliga é o strog-on-off.
Calorias são pequenos vermes inescrupulosos que vivem nos guarda-roupas, e que à noite
ficam costurando e apertando as roupas das pessoas.
Melhor prevenir do que formatar.
Se você se lembra de quantas bebeu ontem então você não bebeu o bastante.
Quem envia o que quer, recebe o que não quer...
Quem tem dedo vai a Roma.com.
Quando sua mulher fica grávida, todos alisam a barriga dela e dizem "Parabéns", mas ninguém
apalpa seu saco e diz "Bom trabalho"!
Cerveja sem álcool é igual a travesti; a aparência é igual, mas o conteúdo é bem diferente!
Não adianta chorar sobre arquivo deletado.
O elétron atende ao telefone assim: Próton!
Quem clica seus bons ares multiplica.
Se vegetarianos amam tanto assim os animais, por que eles comem toda comida dos
pobrezinhos?
Uma impressora disse para outra: Essa folha é sua ou é impressão minha?
A parte do corpo feminino que cheira bacalhau é o nariz.
O canibal vegetariano come a planta do pé, a maçã do rosto e a batata da perna?
As estrelas não fazem miau porque astro-no-mia.
A vaca foi para o espaço para encontrar-se com o vácuo.
O cigarro de maconha feito com papel jornal é baseado em fatos divulgados.
O fim da picada é quando o mosquito vai embora.
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Em briga de namorados virtuais não se mete o mouse.

Liquidação de muletas: Venha correndo!...

Em informática nada se perde nada se cria. Tudo se copia... E depois se cola.

Um pontinho vermelho no meio da porta é um olho mágico com conjuntivite.

A febre tifoide é aquela febre que, ou você cura ou ela ti foide!

O cromossomo apaixonado disse para o outro: Oh! Cromossomos felizes!

A banana suicida exclamou: Macacos me mordam.

Mouse sujo se limpa em casa.

Mamãe, por que você bateu naquela mulher que a gente viu chorando no túmulo do papai?

A arquivo dado não se olha o formato.

O vinho que não contém álcool é ovinho de codorna.
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O amor é como a gasolina da vida. Custa caro, acaba rápido e pode ser substituída pelo álcool.

Quem semeia e-mails, colhe spams.

Eu sempre quis ter o corpo de um atleta. Graças ao Ronaldo isso já é possível.

A pressa é inimiga da conexão.

Espermatozoides se cumprimentando: E aí, seu porra?!

Troque seu coração por um fígado. Você se apaixona menos e bebe mais.

Mentiras são como crianças; dão trabalho, mas valem a pena, porque o futuro depende delas.

As enzimas se reproduzem ficando uma enzima da outra.

Os ursos polares adoram o frio; os bipolares às vezes adoram, às vezes não...

Mais vale um arquivo no HD do que dois baixando.

Antes eu não era perfeito; faltava-me a modéstia.
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Para bom provedor uma senha basta.

Gostaria de saber o que esse Jeová fez de errado pra ter tantas testemunhas assim...

Se beber fosse pecado, Jesus teria transformado água em Fanta Uva!

Hacker que ladra, não morde.

Se você não quer ouvir reclamações, trabalhe no SAC da empresa que fabrica paraquedas.

Todo mundo comete erros; o truque é cometê-los quando ninguém está olhando.

Quem não tem banda larga, caça com modem.

Dois pontos pretos no microscópio são um pretozoário e uma blacktéria.

Quem com vírus infecta, com vírus será infectado.

O doce preferido do átomo é o pé-de-moléculas.

Calculei meu IMC7 e constatei que minha altura está 20 cm abaixo da ideal.

Para ganhar um chokito, é só colocar o dedito na tomadita.

5/8

Perguntas e afirmações capciosas

Diga-me que computador tens e direi quem és.

Leio a Playboy pela mesma razão que leio a National Geographic: gosto de ver fotografias de
lugares que sei que nunca irei visitar.

Aluno de informática não cola, faz backup.

Dizem que a bebida resolve todos os problemas; pra mim ainda não resolveu, mas eu sou
brasileiro e não desisto nunca!

Amigos, amigos, senhas à parte.

O espermatozoide pediu para o óvulo: Deixa eu morar em você porque minha casa é um saco.

As melhores crianças do mundo são as japonesas; estão a 20 mil quilômetros de distância e
quando estão acordadas eu estou dormindo.

Um ponto marrom em um pulmão é uma brownquite.

Vão-se os arquivos, ficam os back-ups.

Se acupuntura adiantasse, porco-espinho viveria para sempre.

Quando um não quer, dois não teclam.
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A comida que liga e desliga é o strog-on-off.

Calorias são pequenos vermes inescrupulosos que vivem nos guarda-roupas, e que à noite
ficam costurando e apertando as roupas das pessoas.

Melhor prevenir do que formatar.

Se você se lembra de quantas bebeu ontem então você não bebeu o bastante.

Quem envia o que quer, recebe o que não quer...

Quem tem dedo vai a Roma.com.

Quando sua mulher fica grávida, todos alisam a barriga dela e dizem "Parabéns", mas ninguém
apalpa seu saco e diz "Bom trabalho"!

Cerveja sem álcool é igual a travesti; a aparência é igual, mas o conteúdo é bem diferente!

Não adianta chorar sobre arquivo deletado.

O elétron atende ao telefone assim: Próton!

Quem clica seus bons ares multiplica.
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Se vegetarianos amam tanto assim os animais, por que eles comem toda comida dos
pobrezinhos?

Uma impressora disse para outra: Essa folha é sua ou é impressão minha?

A parte do corpo feminino que cheira bacalhau é o nariz.

O canibal vegetariano come a planta do pé, a maçã do rosto e a batata da perna?

As estrelas não fazem miau porque astro-no-mia.

A vaca foi para o espaço para encontrar-se com o vácuo.

O cigarro de maconha feito com papel jornal é baseado em fatos divulgados.

O fim da picada é quando o mosquito vai embora.
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