
MANUAL DE
INSTRUÇÕES

MONTAGEM:

1- Imprima o tabuleiro, o dado, as cartas e os

peões.

2-Para dar mais firmeza e durabilidade às

peças, antes de recortar e montar, cole-as em

um  papelão.

3- Recorte e monte o dado seguindo as

instruções presentes na folha.

4-Recorte as cartas, cole a frente (parte com a

pergunta) e o verso (com o nome do cenário do

círculo).

5- Recorte os peões seguindo a linha pontilhada.

ESTE JOGO CONTÉM:

- Um tabuleiro.

- 28 cartas (para montar).

- 6 peões.

- Um dado (para montar).

- Um manual de instruções.



COMO JOGAR:

1- De 2 a 6 jogadores.

2- A duração do jogo varia conforme a quantidade de

jogadores, tempo para responder às perguntas etc..

3- Após montar o tabuleiro posicione os peões dos

jogadores no início.

4- Tirem o dado para definir a ordem dos jogadores.

Começa pelo jogador que tirar o maior número e segue

uma ordem decrescente.

5- A cor do tabuleiro onde estiver o peão, determinará a

cor da carta a ser retirada(ex: na casa "?" azul, a carta

tirada deve ser azul).

6- O primeiro jogador deve jogar o dado. Se ele cair em

uma casa "?" ele deve pegar uma carta e responder à

pergunta contida nela.

7- Se o jogador cair na casa de Dante (8º círculo) ele

deve escolher um jogador para voltar 3 casas.

8- Se o jogador cair na casa de Virgílio (3º círculo) ele

deve escolher um jogador para avançar 3 casas.

9- O vencedor é aquele que chegar primeiro no paraíso e

encontrar Beatriz.



REGRAS DO JOGO:

- A resposta de cada pergunta está na

própria carta, por isso as cartas não

devem ser lidas pelo jogador que irá

responder a pergunta. O jogador da

direita deverá ler as cartas.

- Os jogadores têm no máximo 3 minutos

para responder às perguntas.

- Se o jogador não conseguir responder a

pergunta em 3 minutos, ou responder

errado, deverá voltar uma casa.

- Se o jogador acertar a pergunta da

carta, deverá avançar uma casa.

OBS: Indicado à partir de 14 anos 





DOBRAR

CORTAR

COMO MONTAR:

1-Recorte na linha tracejada e dobre na
linha reta.

2-Cole as abas sempre para dentro, para
ficarem escondidas dentro do dado.



PEÕES



LIMBO
V I R T U O S O S  P A G A R Ã O

LIMBO
V I R T U O S O S  P A G A R Ã O

Supondo que o limbo

esteja à 20ºC, qual

seria sua temperatura

em graus Fahrenheit e

Kelvin respectivamente?

RESPOSTA: 68ºF e 293ºK.

Se o Limbo tem um

diâmetro de 7 metros,

qual é a área deste

círculo? (Use 3 como

valor aproximado de pi)

RESPOSTA: A área do

círculo é de 36,75.



LIMBO
V I R T U O S O S  P A G A R Ã O

Heráclito e Demócrito

foram destinados ao

Limbo. Explique a

definição da arché

para cada um destes

filósofos.

RESPOSTA: Fogo e átomo.



VALE DOS
VENTOS

LÚXUR IA

VALE DOS
VENTOS

LÚXUR IA

Minos se enrola no corpo dos

pecadores indicando a que

círculo eles pertencem. Se o

valor de x na equação "5x+2=

8+3x" representa quantas vezes

que Minos se enrola em um

pecador, a qual círculo ele

pertence e qual pecado ele

cometeu?

RESPOSTA: Terceiro círculo, gula.

No vale dos ventos

encontra-se uma forte e

antiga personalidade

egípcia. Quem é ela e

qual punição ela sofre?

RESPOSTA: Cleópatra. Ela é  jogada

de um lado para outro por fortes

redemoinhos.



VALE DOS
VENTOS

LÚXUR IA

Qual o nome do

personagem que

representa a razão, que

guia e diferencia o

certo do errado?

RESPOSTA: Virgílio.



LAGO DE
LAMA

GULA

LAGO DE
LAMA

GULA

No terceiro círculo os

pecadores são punidos

debaixo de uma forte chuva

de granizo, água e neve.

Nomeie os estados da água

presentes nesse círculo

RESPOSTA: Sólido e líquido.

Os gulosos sofrem com

a presença do Cérbero

o cão de três cabeças

da mitologia grega.

Qual a ironia deste

círculo ?

RESPOSTA: A ironia existe pois os

que comeram demais viram

“comida” de Cérebro.



COLINAS
DE ROCHA

GANÂNCIA

COLINAS
DE ROCHA

GANÂNCIA

Um dos esbanjadores tinha uma

dívida imensa. Ele ficou devendo

um valor x, representado na

equação 3x² - 18x + 15. A soma

das raízes multiplicada por 1000

é quanto esse indivíduo ficou

devendo. 

RESPOSTA: 6.000 reais.

Dante viveu em um período

de transição dos costumes

da sociedade medieval: o

século XIV. Depois, no século

XV, o mercantilismo substitui

o feudalismo. Qual o nome

das terras dos senhores

feudais?

RESPOSTA: Feudos.



COLINAS
DE ROCHA

GANÂNCIA

Quando os indivíduos de um

grupo não são mais

influenciados pelos fatos

sociais podem tomar ações

horríveis. Isso pode ser o

porquê da entrada de diversas

pessoas no inferno. Segundo

Durkheim, qual o nome deste

conceito?

RESPOSTA: Anomia Social.



RIO
ESTIGE

I RA

RIO
ESTIGE

I RA

Neste círculo os pecadores

sofrem no rio de sangue

borbulhante. O pH do sangue

é de aproximadamente 7,45.

O sangue é uma substância

ácida ou básica?

RESPOSTA: Básica.

Dante nasceu em Florença,

uma cidade de origem

etrusca. Qual foi a

importância dos etruscos

para a cidade de Roma

Antiga, localizada na

Península Itálica?

RESPOSTA:Formação de

Roma e 3 reis durante a

Monarquia.



RIO
ESTIGE

I RA

Neste círculo, os irados

são submetidos a viver

mergulhados na lama do

rio Estige. Ficam batendo,

chutando e mordendo uns

aos outros. Já os

rancorosos tem outro

destino, qual é?

RESPOSTA: Suspiram

bolhas fedorentas no

fundo do rio.



CEMITÉRIO
DE FOGO

HERES IA

CEMITÉRIO
DE FOGO

HERES IA

Na Idade Média a crença em

Deus era uma característica

da sociedade, por isso os

hereges foram punidos. Isso

pode ser relacionado com

qual conceito de Durkheim?

RESPOSTA: Fatos socias.

Minos é um personagem da

mitologia grega, um rei

semi-deus da ilha de

Creta. Os cretenses foram

derrubados por um povo

vizinho. Qual é o nome

desse povo?

RESPOSTA: Aqueus.



CEMITÉRIO
DE FOGO

HERES IA

Qual pecado fere a

ética, a moral e a

confiança além de

levar os pecadores a

irem ao último círculo

do inferno?

RESPOSTA: Traição.



VALE DO
FLEGETONTE

VIOLÊNCIA

VALE DO
FLEGETONTE

VIOLÊNCIA

No rio de sangue fervente ,

temos  o sangue com  calor

específico de 0,92cal/cºg,

se ele tem uma massa de

10g, e uma variação de

temperatura de 30ºc
quantas calorias ele

recebe?

RESPOSTA: 276 calorias.

Qual grupo terrorista

foi responsável pelo 11

de setembro nos EUA?

E para qual círculo eles

seriam destinados

RESPOSTA: Al Qaeda, 7º
círculo dos violentos.



VALE DO
FLEGETONTE

VIOLÊNCIA

Na frente do palácio de

Minos havia um labirinto

com um monstro. Qual é o

nome dessa figura

mitológica grega, que é

citada no primeiro giro

deste círculo?

RESPOSTA: Minotauro.



MALEBOLGE
FRAUDE

MALEBOLGE
FRAUDE

Qual é o função da

transmissão de calor da

lava fervente pro corpo

dos fraudadores do

círculo 8?

RESPOSTA: Atingir o 

equilíbrio térmico.

Neste círculo, os hipócritas,

vestem pesadas capas de

chumbo dourado. Qual é o

símbolo desse elemento e a

que grupo da tabela ele

pertence?

RESPOSTA: Pb, pertence aos

metais, grupo 14.



LAGO 
COCITE

TRA IÇÃO

LAGO 
COCITE

TRA IÇÃO

Qual o nome da mudança

de estado que acontece

neste círculo  quando a

água passa para estado

sólido?

RESPOSTA: Solidificação.

Este círculo se encontra

em quantos graus

celsius para que as

lágrimas congelem

assim que são

derramadas?

RESPOSTA: 0ºC.



LAGO 
COCITE

TRA IÇÃO

Os condenados deste

círculo ficam submersos

ao lago congelado que

tem 18 metros cúbicos,

converta esse valor para

litros.

RESPOSTA: 18.000 litros.



PURGATÓRIO

PURGATÓRIO

RESPOSTA: Em um 

monstro alado.

Quando Geryon,

Virgílio e Dante

entram nas valas, do

oitavo círculo do

Inferno, eles estão

montados em que?

O oitavo círculo do

inferno é dividido em

10 fossos, os primeiros

sete contem que tipo

de pessoas?

RESPOSTA: Hipócritas,

falsos profetas, sedutores

e ladrões.



PURGATÓRIO

Qual círculo do

inferno é guardado

pelo Minotauro, e que

tipo de pessoas se

encontram nele?

RESPOSTA: O sétimo círculo

onde ficam os violentos.


