
 

Dominó dos números racionais 
Regras do jogo: Decide-se quem irá começar. As peças devem ser misturadas e 
colocadas sobre a mesa viradas para baixo. Cada jogador pega seis peças, as 
demais devem ser empilhadas (viradas sobre a mesa). O primeiro jogador 
escolhe uma peça e coloca sobre a mesa virada para cima, o segundo jogador 
deve tentar colocar a peça com um número equivalente a um dos lados da 
primeira peça, se não tiver uma peça que possa ser encaixada deve comprar no 
monte no máximo três peças e se não conseguir a peça adequada passa a vez. 
Só pode ser jogada uma peça de cada vez. Ganha o jogo o primeiro a ficar sem 
peças.  
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