
 

 

 

 

 

OBJETIVO 

Ser o primeiro jogador a preencher os seis espaços da rodela 

marcadora com triângulos de cores diferentes, respondendo 

corretamente às perguntas. 

Ser o primeiro a chegar à casa central e responder a uma 

pergunta final corretamente para vencer o jogo! 

 

PREPARAÇÃO 

1. Retira uma rodela marcadora para cada jogador ou equipa e 

coloca-a na casa central do tabuleiro de jogo. 

2. Baralha os cartões de perguntas, e coloca-os junto ao tabuleiro. 

Distribui um cartão de categorias a cada jogador ou equipa. 

3. Os jogadores lançam o dado para decidir quem é o primeiro a 

jogar. Quem obtiver o número mais elevado no lançamento do 

dado é o primeiro a jogar. 

 

NA TUA VEZ DE JOGAR 

1. Lança o dado. 

2. Desloca-te o número de casas total indicado no dado. 

3. Quando chegares a uma casa, responde a uma pergunta. 

Um dos outros jogadores retira o primeiro cartão da parte da 

frente do baralho e lê a pergunta que corresponde à cor da casa  

em que estás. Cada cor corresponde a uma categoria. As 

respostas às perguntas estão impressas na parte de trás do 

cartão. Se chegares à casa central durante o jogo, podes escolher 

qualquer categoria para a tua pergunta. 

 

 

 

 

 

COMO DESLOCARES-TE PELO TABULEIRO 

No início do jogo, afasta-te do centro e segue ao longo de qualquer 

um dos raios. Quando chegares ao percurso circular, podes 

deslocar-te em qualquer direção. Planeia as tuas jogadas 

cuidadosamente de forma a chegares à casa que te for mais 

conveniente. 

Nunca voltes sobre os teus passos no mesmo lançamento do dado. 

Por exemplo, se calhar um “5” no dado, não te podes deslocar três 

casas num sentido e em seguida duas casas no sentido contrário. 

No entanto, na próxima vez que lançares o dado, podes decidir 

mudar de sentido e avançar na direção oposta à da tua jogada 

anterior. 

Podes deslocar-te para o outro lado do tabuleiro atravessando-o 

pelo meio, ao longo dos raios. 

Podes ficar na mesma casa onde esteja outro jogador. 

 

RESPOSTAS CERTAS 

Se responderes à pergunta corretamente, lança o dado 

novamente e volta a jogar. Podes continuar a lançar o dado e a 

avançar desde que acertes nas respostas – não há limite para o 

número de vezes seguidas que podes jogar. 

 

RESPOSTAS ERRADAS 

Se errares, termina a tua jogada. O jogador que está do teu lado 

esquerdo lança o dado. 

 



CASAS “LANÇAR NOVAMENTE” 

Quando chegares a uma casa “Lançar Novamente” deves lançar o 

dado outra vez. Podes deslocar-te para outra casa “Lançar 

Novamente” e continuar a lançar até chegares a uma casa de 

pergunta ou de categoria. 

 

CASAS DE CATEGORIA 

Existem seis casas no tabuleiro com uma imagem de um grande 

triângulo colorido. Se responderes corretamente à pergunta 

quando chegares a uma destas casas de categoria, coloca um 

triângulo com a cor correspondente a essa categoria dentro da 

tua rodela de marcador. Lança o dado e volta a jogar. 

Se errares na resposta, terás de sair da casa e seguir o percurso 

na tua jogada seguinte antes de poderes regressar e tentar 

ganhar novamente um triângulo dessa cor. Não tens de tentar 

essa categoria imediatamente, podes deslocar-te para qualquer 

outro local do tabuleiro e regressar mais tarde. 

Se chegares à mesma casa de categoria mais tarde durante o jogo 

e já tiveres um triângulo dessa cor, considera a casa como se 

fosse uma casa vulgar e responde a uma pergunta da categoria 

correspondente. 

 

GANHAR O JOGO 

Depois de ganhares um triângulo marcador de cada cor diferente, 

começa a fazer o percurso de regresso para a casa central e 

tenta chegar lá por contagem exata. 

 

 

 

 

 

Se lançares um número demasiado alto, continua a jogar – a 

responder às perguntas das categorias a que chegares – até 

conseguires chegar ao centro. 

Quando chegares ao centro, os outros jogadores – sem olharem 

para o cartão seguinte – decidem qual será a categoria da 

pergunta a que terás de responder uma pergunta final e decisiva. 

Se errares a resposta, deixa a casa central na jogada seguinte e 

regressa novamente (chegando por contagem exata) para 

tentares outra vez. 

Se responder corretamente à pergunta decisiva, ganhas o jogo! 

 

CATEGORIAS DAS PERGUNTAS 

 

 

 

 

 

CONTEÚDO 

Tabuleiro de jogo, cartões com perguntas e respostas, 6 cartões 

indicadores de categorias, 6 rodelas marcadoras, 36 triângulos 

coloridos, 1 dado. 


