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Jogo- A divina comédia: Inferno



Regras:
- Existem dois personagens no jogo: Dante e Virgílio, que assim 
como no livro irão explorar o inferno. O número mínimo de jogadores 
são 2, ou seja cada pessoa fica com um personagem.Caso queiram 
jogar com 4 pessoas haverão duas versões de cada personagem 
disponíveis.

- Há curiosidades de história, atualidades, geografia, filosofia, 
biologia, química, matemática, sociologia e física. O jogo também 
tem punições e perguntas baseadas no livro “a divina comédia: o 
inferno”.

-Para saber quem será o primeiro jogador, todos devem jogar o dado 
e o menor número será o jogador que irá começar o jogo, Depois 
será jogado de forma horária.

-No dado irá cair um número de 1 a 6. O jogador avançará o número 
de casas que cair no dado, a não ser que esteja cumprido alguma 
punição.

-Para cada pergunta fácil respondida corretamente o jogador deve 
avançar uma casa. Caso ele acerte uma pergunta difícil, avançará 4 
casas. Nas cartas estarão sinalizados o nível de dificuldade das 
perguntas com “fácil” ou “difícil”. 

-Se o jogador acertar a pergunta e avançar de casa, não deve 
fazer o que a casa onde caiu pede, mas sim aguardar a 
próxima rodada. Caso o jogador erre a pergunta deve 
aguardar na casa em que parou, até a próxima rodada.

-Caso caia em uma casa de penalidades, sofrerá uma 
consequência de acordo com o que a carta estiver falando.

-Caso o jogador caia na casa de curiosidades (o início de um 
novo círculo), ele deverá ler a curiosidade e ficar na mesma 
casa até a próxima rodada.

-Para jogar, recorte os personagens e monte eles conforme as 
instruções. Depois recorte e cole o dado.

-Recorte as cartas que vão estar a seguir, as cartas 
vermelhas são as curiosidades, as cartas cinzas são as 
punições e as cartas azuis são as perguntas.

-O objetivo do jogo é chegar até o final do tabuleiro, para dar 
um beijo de amor verdadeiro em Beatriz, o amor platônico da 
vida de Dante que apareceu em todas suas obras.



Para formar os personagens recorte as figuras, faça 
uma dobra no meio e cole  as extremidades como no 
exemplo.



Na linha pontilhada ( -----) = dobre.
Na linha (——)= recorte Cole as abas





Respostas das perguntas:

Círculo 1 (verdadeiro ou falso): fácil. 
verdadeiro / verdadeiro.

Círculo 1 (verdadeiro ou falso): fácil.
falso / falso.

Círculo 2: fácil.
Vale dos ventos

Círculo 2: (sim ou não):difícil.
Sim / Não

Círculo 3: fácil.
Florença / Ciacco

Círculo 3: difícil.
No círculo 3 / Não / Cérbero

Círculo 4: difícil.
Pessoas que gastaram sem 
discernimento / carregam pesos 
nas costas representando suas 
riquezas e mal conseguem se 
mexer / não / incapaz de conter a 
infelicidade das almas. 



Respostas das perguntas:

Círculo 5: difícil.
Estige, e estão lá pessoas que cometeram 
pecado de ira. / Elas são mergulhadas na 
água quente (borbulhando) / sim, o castelo 
Dite, e ele está em chamas. / não

Círculo 6:  difícil.

Nenhum / Serão julgados por Deus(Javé no 
livro).

Círculo 6: fácil

Hereges (por exemplo) / Prever o futuro

Círculo 7:  fácil

1)F  2)V  3) V.  4) F   5)F

Círculo 8:  fácil

1)V   2)V   3)V.  4) F  

Círculo 9:  fácil

1)F.  2) V  3)V.  4) V



História: O livro “a Divina Comédia” foi 
escrito durante o século XIV, durante o 
Renascimento. O Renascimento 
buscava retomar alguns temas, idéias 
e técnica utilizadas durante a 
antiguidade greco-romana.

Geografia: O autor do livro “a Divina Comédia”, 
Dante Alighieri, é italiano. A Itália tem um clima 
temperado mediterrânio e é banhada pelo mar 
Tirreno e Adriático, além da península possui ilhas 
como Sicília e Sardenha. Florença, a cidade natal 
do autor é a capital da Toscana, uma região no 
centro da Itália.

Atualidade: Você sabia que atualmente o livro 
“A divina comédia” de Dante Alighieri é uma 
das obras mais importantes do mundo? Além 
de influenciar outros autores nas criações de 
seus próprios livros, também inspirou obras 
de arte,vídeo games, filmes, músicas e a 
forma de pensar de muitos sobre os assuntos 
tratados no poema.

Sociologia: Dante foi expulso de Florença e 
nunca mais pode voltar por conta de brigas com 
a igreja e inclusive o padre que expulsou o 
Dante está no inferno. Segundo, Durkheim, os 
fatos sociais moldam como uma pessoa deve se 
comportar na sociedade, para que não aconteça 
brigas e desrespeito. Como Dante, brigou com a 
igreja ele não teria agido como os fatos sociais. 
E os fatos sociais ajudam a sociedade a ter uma 
convivência melhor.



Filosofia: Durante a sua ida ao inferno, o 
personagem de Dante encontra várias 
personalidades famosas da época.No limbo 
encontra Aristóteles, que iniciou o período 
sistemático da filosofia antiga. Ele foi um filósofo 
muito importante para a filosofia da Grécia 
antiga; defendia a ideia da democracia,lógica, 
ética, metafísica entre outros. 

Química: No círculo 8 (fraudulentos) na divisão 
dos hipócritas, usam capas de chumbo como 
forma de punição, pois o chumbo é um metal 
pesado, um elemento químico que se encontra 
em estado sólido, com sua massa atômica de 
207,22u, ele é denso, maleável e tem baixa 
condutividade elétrica.

Biologia: O livro “a Divina Comédia” foi escrito no ano de 
1320, e por volta dessa época iniciou-se uma pandemia, da 
peste Bubônica. Essa peste também foi chamada de peste 
negra, ela é causada pela bactéria Yersinia pestis. E ela 
causou uma pandemia durante o século XIV.  A doença 
tinha uma taxa de letalidade muito alta e estima-se que 
matou ⅔ da população europeia. Hoje em dia a doença 
continua existindo  mas tem uma prevalência muito baixa 
com cerca de 15 mil casos por ano no Brasil e a letalidade 
é menor já que existe tratamento.

Física: Na viagem ao inferno Dante passa por 
círculos onde a punição é a base do fogo e 
no último círculo chega ao gelo onde são 
submersos os traidores. O gelo é a água 
solidificada, seu calor latente de fusão é de 
80 cal/g, isso significa que são necessárias 
80 cal para fundir 1 grama de gelo.



Matemática: O tabuleiro do jogo tem 27 casas; 9 
de curiosidades, 9 de perguntas e 9 de 
punições. Cada círculo tem 3 casas com uma de 
cada tipo: curiosidade, pergunta e punição.Na 
primeira jogada a chance do jogador chegar no 
segundo círculo é de 20% já que para isso 
precisaria tirar 4,5 ou 6 no dado. Essa 
probabilidade pode ser representada pela fração 
3/6, ou seja o número de casos favoráveis pelo 
número de casos possíveis.



1.Você chegou ao primeiro círculo do 
inferno, também conhecido como o 
limbo onde aqueles nascidos antes de 
cristo ou aqueles que não foram 
batizados ficam. Por isso você sente 
uma melancolia enorme e irá ficar 
parado por uma rodada.

2.Você chegou ao segundo círculo do 
inferno onde são punidos os 
luxuriosos. Aqui o vento é muito forte e 
empurrou você para trás, volte 2 
casas.

3.Você chegou ao terceiro círculo do 
inferno, por ser guloso ficará presa na 
lama, fique uma rodada sem jogar.

4.Você chegou ao quarto círculo do 
inferno onde são punidos os 
avarentos, você terá que carregar 
grandes pesos nas costas, com isso 
está cansado, então na próxima 
jogada ande 1 casa a menos do que o 
indicado no dado.



5.Você chegou ao quinto círculo do 
inferno onde são punidos os irados e 
rancorosos, que ficam mergulhados na 
lama, volte uma rodada.

6. Você chegou ao 6 círculo do inferno 
onde são punidos os hereges,aqueles 
que eram contrários aos preceitos 
estabelecidos pela Igreja. Você vai 
ficar preso em uma tumba aberta 
queimando, por isso fique sem jogar 
por 1 rodada.

7.Você chegou ao 7 círculo do inferno 
onde são punidos os violentos com 
si,com outros e com deus. Essa é a 
floresta dos suicidas onde aqueles que 
tiraram suas próprias vidas viram 
árvores que quebram e são destruídos 
por cadelas gigantes.Por isso fique 
parado 2 rodadas.

8. Você chegou ao 8 círculo do inferno 
onde são punidos os fraudulentos. 
Nesse jogo não é permitido a trapaça, 
volte ao início do jogo. 



9. Você chegou ao 9 círculo do inferno 
onde são punidos os traidores, que 
ficam cada vez mais submersos no 
gelo de acordo com a gravidade de 
seu pecado. Por isso fique parado por 
3 rodadas.



Círculo 1 (verdadeiro ou falso): fácil.
- Nesse círculo estão personagens da 
Bíblia do Antigo Testamento. 
- Nesse círculo estão gente justa que 
não conheceu Jesus.

Círculo 1 (verdadeiro ou falso); fácil.
- Está Judas pois traiu Jesus por uma 
casa com 4 servos. 
- As torturas são horríveis lá. 

Círculo 2: fácil.
-Qual nome do vale onde os 
condenados sofrem?

Círculo 2 (sim ou não): difícil.
-No círculo 2 começa a aparecer seres 
demoníacos ? 
-No círculo 2 aparecem membros da 
maçonaria e do sionismo ?



Círculo 3: fácil.
-Qual cidade natal de Dante? 
-Soletre o nome da alma que conversa 
com Dante?

Círculo 3: difícil.
-A "porta enorme" foi citada em qual 
círculo?
-É nesse círculo em que encontramos 
a cleópatra?
-Qual nome do cão demoníaco?

Círculo 4: difícil.
-O que Virgílio chama de estrábicos 
mentais? 
-Como é a pena para essas almas? 
-São reconhecíveis essas pessoas?
-O que virgílio diz sobre riquezas da 
terra? 

Círculo 5: difícil.
-Qual nome do pântano e quem está 
nele?
-Como essas pessoas são torturadas?
-Há um castelo? O que está 
acontecendo com ele e qual seu nome? 
-Dante se sentiu confortável ao ver que 
não estava em pecado?



Círculo 6: difícil.
-É possível ver algum rosto se sim 
qual?  
-Os condenados sofrerão um segundo 
julgamento? Se sim, por quem eles 
serão julgados?

Círculo 6: fácil.
-Quem está nesse círculo (geral)? Cite 
um nome de alguém preso neste 
círculo.
-Os condenados possuem alguma 
habilidade especial? Qual? 

Círculo 7 (verdadeiro ou falso): fácil.
-1) O sétimo círculo pertence aos 
fraudulentos. 
-2) No círculo 7 existe uma seção 
dividida em três giros. 

Círculo 7 (verdadeiro ou falso): fácil.
- 3)Na entrada do círculo está um 
Minotauro. 
-4) Nos três círculos as punições são 
iguais. 
- 5)O círculo 7 é o último círculo existente. 



Círculo 8 (verdadeiro ou falso): fácil.
- 1)O oitavo círculo é dividido em dez 
fossas concêntricas. 
-2) Esse círculo pertence aos 
fraudulentos. 

Círculo 8 (verdadeiro ou falso):  fácil.
- 3)O nome da seção onde tem o monstro 
Gerião se chama malebolge.  
- 4)Esse círculo tem punições pesadas como, 
os fraudulentos são imersos no rio de sangue 
onde recebem flechadas de centauros 
quando emergem. 

Círculo 9 (verdadeiro ou falso): fácil.
- 1)É o lugar mais fundo do inferno e 
mais quente. 
- 2)O nome da primeira zona é caína. 

Círculo 9 (verdadeiro ou falso): fácil.
-3) O nono círculo é dividido em 4 
zonas. 
- 4)Esse é o último círculo, destinado 
aos traidores. 


