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Apresentação
 

 Esta cartilha foi desenvolvida durante a Bolsa de Produtividade CNPq-
DT-1D n°313532/2019-2, coordenado pela profª. Maria Augusta S. N. 
Nunes, desenvolvidas no Departamento de Informática Aplicada (DIA)/ 
Bacharelado em Sistemas de Informação (BSI) e Programa de Pós-Graduação 
em Informática (PPGI) da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro 
(UNIRIO). Está também vinculado a projetos de extensão, Iniciação Científica 
e Tecnológica para Popularização de Ciência da Computação apoiada pela 
UNIRIO. O público alvo das cartilhas são jovens e pré-adolescentes. O 
objetivo é fomentar ao público nacional o interesse pela área de Ciências, 
Matemática, Filosofia da Ciência e Pensamento Computacional.
 As cartilhas da série sobre Gestão Financeira têm como principal 
objetivo apresentar os conceitos de Contabilidade e Finanças para crianças 
e adolescentes, através de uma linguagem de fácil entendimento, trazendo 
uma breve visão que direciona para essa área, permeando a compreensão 
e promovendo o maior interesse dos jovens ao mundo financeiro, 
empreendedor e de negócio.
 Esse volume consiste em um jogo de tabuleiro, buscando alinhar 
integração social à diversão e ao aprendizado. Todas as instruções 
necessárias se encontram no corpo da cartilha e as peças devem ser 
impressas e recortadas do volume, apenas atentando para o formato 
escolhido para a impressão, precisando ser o “modo Livreto” ou um 
semelhante, podendo mudar dependendo do seu programa.

(Os Autores) 
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SUPER TRUNFO DRESUPER TRUNFO DRE

(2 ou mais jogadores)(2 ou mais jogadores)
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COMO JOGAR:COMO JOGAR:

O jogo possui 20 cartas, e cada uma delas possui quatro 
atributos, com dois deles sendo positivos e dois negativos. 

Os atributos positivos são: receita e lucro. 
Os atributos negativos são: custos e despesas.

1. Embaralhe e distribua as cartas igualmente; cada jogador forma
um monte em suas mãos, de tal modo que possa ver apenas a
primeira carta;

2. Começa o jogo quem estiver à esquerda do jogador que
distribui as cartas; o jogador que inicia o jogo escolhe, então,
um dos atributos da sua carta de cima e a lê em voz alta;

3. O jogador a esquerda de quem escolheu o atributo da vez, lê o
valor do atributo da sua carta de cima. A sequência da rodada
segue a esquerda até quem distribuiu as cartas;

4. Ganha a rodada o jogador que tiver a carta de maior valor, no
caso dos atributos positivos, e a de menor valor, no caso dos
atributos negativos;

5. O vencedor da rodada recebe as cartas dos outros jogadores e
as coloca atrás do seu monte de cartas; e o vencedor da rodada
dá prosseguimento ao jogo;

6. O objetivo é ganhar todas as cartas do baralho.

(Em caso de empate, os jogadores que empataram 
devem pegar mais uma carta do baralho, mas o 
atributo escolhido deve permanecer o mesmo).

Nas páginas seguintes estão as cartas para 
serem recortadas! Boa diversão!
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