
Trunfo de Grandes Animais Fósseis Brasileiros

Conheça, imprima e jogue este educativo e 
divertido Super Trunfo de Grandes Animais 
Fósseis Brasileiros, criado pelo Setor Educa-
tivo e Cultural do Museu Câmara Cascudo/
UFRN. Vamos nos divertir e aprender sobre 
tamanho, peso, nomes, quando ele foi desco-
berto e o período em que viveu, além de mais 
alguma curiosidade.

Para a escolha das espécies procuramos entre 
ordens e grupos, presentes na Grandes Ani-
mais Fósseis Brasileiros, os maiores e impor-
tantes para a biodiversidade brasileira, que 
conseguimos reunir informações. Vamos lá!

Não há limite de idade, basta imprimir o bara-
lho, recortar as cartas e jogar. O baralho conta 
com 20 cartas personalizadas, cada qual com 
8 informações sobre algumas das maiores es-
pécies da fauna fossilizada brasileira, incluin-
do “NOME POPULAR” e CIENTÍFICO, classe 
da espécie e 4 itens de confrontamento – ta-
manho, peso, tempo em que viveu no territó-
rio brasileiro e quando foi descoberto. Para a 
escolha das espécies procuramos incluir os 
maiores animais que continham mais regis-
tros de suas características.

Vamos lá!

REGRAS DO JOGO

Objetivo: ganhar todas as cartas
Quantidade de jogadores: 2-4 participantes

COMO JOGAR: 

Para começar o jogo, as cartas devem ser embaralhadas e distri-
buídas em número igual para cada participante. O jogador à es-
querda de quem distribuiu começa o jogo, escolhendo a caracte-
rística em voz alta, seguido por cada um dos jogadores. Apenas 
a primeira carta do monte de cada participante vale. A carta que 
tiver o melhor valor na característica escolhida (Exemplo: “peso”) 
vence.

O vencedor leva a carta de cima de todos os oponentes, deven-
do colocá-las atrás do seu monte, e assim escolher a próxima ca-
racterística, começando uma nova rodada. No caso de empate 
no maior valor, o mesmo jogador que escolheu a primeira carac-
terística deve escolher uma segunda, que desempatará o jogo.
Você também pode criar suas próprias regras e jogar!

INSTRUÇÕES DE IMPRESSÃO

Abra o arquivo em PDF, clique na opção de impressão, use a opção 
de “selecionar intervalo” e peça para imprimir as páginas ímpares (1 
e 3). Quando a impressão for concluída, devolva as páginas impres-
sas para a bandeja da impressora – tome cuidado para escolher o 
lado certo (isso varia de acordo com o modelo do seu aparelho). Em 
seguida, selecione a opção de imprimir, escolha a impressão de pá-
ginas pares (2 e 4). Pronto. Agora é só recortar e se divertir.


