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5º L. Portuguesa 1 5 

1. Leia o texto a seguir. 
 
Texto 1 

UNO CORRETAMENTE 
 

O Uno é um dos jogos favoritos entre crianças e adultos. Baseado em diversas cartas coloridas 
e em muita lógica, ele sempre proporciona muita diversão e risadas garantidas. Mas você sabe 
como jogar Uno? Descubra como fazer o jogo acontecer do jeito certo e também para que servem 
todas as cartas do jogo. 
 

OBJETIVO DO JOGO 
 

É um jogo que pode ser jogado em duas até dez pessoas, a partir dos sete anos de idade. O 
principal objetivo é ser o primeiro jogador a ficar sem cartas nas mãos. Para isso, é preciso utilizar 
todos os meios possíveis para que os outros jogadores da partida não consigam chegar lá. 
 

COMO JOGAR UNO 
 

Cada um dos participantes recebe 7 cartas. O resto do baralho é deitado com a face virada 
para baixo e logo depois é virada uma carta do monte, que servirá para iniciar o jogo. O jogador da 
esquerda ao que distribui o baralho é quem começa e o jogo segue em sentido horário. O dono da 
vez de jogar deve colocar uma carta de mesmo número, cor, ou símbolo da que está na mesa. 
Assim, sucessivamente, os jogadores vão deixando suas cartas. 

Quando chegar ao ponto de ficar com uma carta só na mão, o jogador deve falar Uno! Se não 
fizer isso, os outros participantes podem fazê-lo comprar 2 cartas extras. A rodada termina quando 
um jogador joga a sua última carta na mesa e torna-se o vencedor da partida. 

 
CARTAS ESPECIAIS 

 
Além das cartas numéricas normais, o baralho do Uno tem mais 5 cartas especiais, que 

possuem efeitos diferentes e tornam o jogo ainda mais especial. A primeira é o +2, em que o 
participante seguinte deve comprar 2 cartas e passar a vez ao jogador seguinte. A segunda é a 
Inversão. Quando ela é jogada, o sentido passa de horário para anti-horário, ou vice-versa. Outra 
carta é o bloqueio, nessa carta o jogador seguinte perde a vez. A quarta é o curinga, que quando 
jogado o participante escolhe a cor que o jogo continuará. E a última, e mais polêmica, é o curinga 
+4, em que o jogador que descarta escolhe a cor do baralho e obriga o jogador seguinte a comprar 
4 cartas. 

Saber como jogar Uno é muito fácil. Siga nossas dicas, junte os amigos e se prepare para curtir 
muitas horas de diversão. 
 

https://www.carrefour.com.br/dicas/saude-e-bem-estar/lazer-e-jogos/saiba-como-jogar-uno-corretamente 
Alana Sousa. Disponível em: https://aventurasnahistoria.uol.com.br - Acesso:25/03/2020 

 
Após a leitura do texto, responda às questões a seguir. 
 
2. Você já jogou Uno? Como foi?                                                                                                   
 ____________________________________________________________________________ 
 
3. Segundo o texto, qual é a faixa etária para se jogar Uno?                                               
 ____________________________________________________________________________ 
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 4. O que um participante deve fazer para vencer a partida de Uno?                                 
 ____________________________________________________________________________ 
 
5. “Cada um dos participantes recebe 7 cartas. O resto do baralho é deitado com a face virada 

para baixo e logo depois é virada uma carta do monte, que servirá para iniciar o jogo.” 
  
 Em que número e pessoa, o verbo sublinhado acima se encontra? (p.118) 
 ____________________________________________________________________________ 
 
6. Leia o parágrafo a seguir e destaque o modo ao qual o verbo pertence. (p.119) 
 
 
 
 
 
 

 
INDICATIVO                            IMPERATIVO                            SUBJUNTIVO 

 
7. “Siga nossas dicas, junte os amigos e se prepare para curtir muitas horas de diversão.” 
 
 A frase acima se assemelha mais a uma ordem ou a um conselho? Justifique sua resposta.  
 (p.120) 

 ____________________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________________ 
 
Texto 2 
 

DESIGNER CEARENSE CRIA NOVO VISUAL PARA O JOGO DE CARTAS UNO 
 

Um designer cearense criou uma nova roupagem para o jogo que é motivo de diversão e, por vezes, de discórdias 
entre amigos e familiares 

 
Por DO JORNAL DO COMMERCIO PARA A REDE NORDESTE 
10/01/2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNO minimalista (Foto: Reprodução/Behance/Warleson Oliveira) 

 
Um dos jogos de cartas mais famosos e mais vendidos no mundo todo, o UNO ganhou um 

novo visual nessa quinta-feira, 9. O designer Warleson Oliveira, do Ceará, criou uma nova 
roupagem para o jogo que é motivo de diversão e, por vezes, de discórdias entre amigos e 
familiares. O jovem deu um tom minimalista ao baralho e a versão tomou as redes sociais. 

Além do novo conceito, o Warleson Oliveira também acrescentou duas novas cartas, com 
novas regras para o jogo. Idealizada por um amigo do designer, a carta 'espelho' faz com que o 
último jogador a soltar uma carta de ação contra outro, sofra os danos daquela jogada. 

 

“Quando chegar ao ponto de ficar com uma carta só na mão, o jogador deve 
falar Uno! Se não fizer isso, os outros participantes podem fazê-lo comprar 2 cartas 
extras. A rodada termina quando um jogador joga a sua última carta na mesa e 
torna-se o vencedor da partida.” 
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 PUBLICIDADE 
 

A outra criada foi a carta "trocar mãos". Ela faz com que o jogador que acioná-la escolha outro 
para trocar o baralho. Algumas pessoas usam o zero para realizar esta ação durante a partida. 

 
UNO NAS REDES 

 
Apesar de não ser oficial, o novo visual do jogo de cartas tomou as redes sociais e internautas 

já estão pedindo que as empresas Mattel e Copag, donas dos direitos autorais do jogo, adotem a 
versão minimalista criada por Warleson. No perfil do designer no Instagram, seus seguidores têm 
marcado as contas das companhias para chamar a atenção. No Twitter, usuários têm pedido para 
amigos comprarem a versão criada pelo jovem. 
 

https://www.opovo.com.br/noticias/ceara/2020/01/10/designer-cearense-cria-novo-visual-para-o-jogo-de-cartas-uno - Acesso: 25/03/2020 

 
8. Qual é o tema central da notícia? (p. 122)  
 ____________________________________________________________________________ 
 
 • Quando a notícia foi publicada? (p.123)  
  _________________________________________________________________________ 
 
 • O gênero textual acima é chamado de notícia. Cite uma das características desse gênero 

textual. (p.124) 
  _________________________________________________________________________ 
 
9. “O designer Warleson Oliveira, do Ceará, criou uma nova roupagem para o jogo que é motivo 

de diversão e, por vezes, de discórdias entre amigos e familiares. O jovem deu um tom 
minimalista ao baralho e a versão tomou as redes sociais.” (p.118) 

 
 • O verbo sublinhado na frase está no tempo: _____________________________________ 
 • E no modo: _______________________________________________________________  
 
 • Reescreva a frase a seguir para o tempo futuro do modo indicativo. 
 
 
 
  _________________________________________________________________________ 
 
10. O verbo do modo imperativo pode ocorrer no afirmativo ou negativo. Escreva frases no modo 

imperativo com o verbo a seguir. (p. 121) 
 
 
 
 Afirmativo: ___________________________________________________________________ 
 Negativo: ____________________________________________________________________ 

Jogar 

“O jovem deu um tom minimalista ao baralho e a versão tomou as redes sociais.” 
 


