
Regras
Todas as perguntas foram elaboradas com 
base base nos acontecimentos registrados 
entre as edições nº 100 e 116 do Joca, 
notícias do Brasil e do mundo que também 
foram noticiadas em outras mídias.

Um integrante de uma das equipes lê as dicas 
do card para seus oponentes, que deverão 
adivinhar a qual personalidade o card se 
refere. Quem acertar, ganha um ponto.

Mínimo de dois competidores. Também é 
possível jogar formando grupos.

O time que responder mais 
cards corretamente vence.

Antes de virar presidente, era 
o apresentador do programa 
de televisão “O Aprendiz”.

Venceu as eleições contra a 
candidata Hilary Clinton.

Uma de suas principais 
promessas de campanha foi a 
construção de um muro entre 
os Estados Unidos e o México.

Donald Trump

Aparece nas edições 
105, 102, 101 e 100.

Nasceu em Leningrad, na 
Rússia, em 1952. 

Seu governo foi acusado 
de interferir nas eleições 
americanas de 2016. 

O seu jeito de governar é 
chamado de “putinismo”. 

Vladmir Putin

Aparece nas  
edições 105.

Vencedora de seis títulos 
sul-americanos e 14 
campeonatos brasileiros. 

É paulista, de Suzano.

Atualmente é professora 
de sumô e tem cerca de 70 
alunos.

Luciana Watanabe

Aparece na  
edição 104.

Foi reeleito presidente da 
China em 2017. 

O seu pensamento foi 
incluído na Constituição de 
seu país. 

O seu governo já puniu mais 
de 1,3 milhão de funcionários 
acusados de corrupção.

Xi Jinping

Aparece na  
edição 104.

Uma das mais consagradas 
atrizes brasileiras. 

Foi dada como morta em 
notícias falsas nas redes 
sociais. 

Concorreu ao Oscar em 1999 
por sua atuação no filme 
Central do Brasil.

Fernanda Montenegro

Aparece na  
edição 106.

Famoso diretor americano 
dos anos 1950. 

Responsável por uma das 
mais famosas fake news da 
história. 

Narrou uma invasão 
alienígena durante seu 
programa em uma rádio 
americana.

Orson Welles

Aparece na  
edição 106.

É o dono da JBS, uma das 
maiores processadoras de 
carne do mundo. 

Foi preso em 2017. 

A gravação de uma conversa 
entre ele e Michel Temer 
prejudicou a imagem do 
presidente. 

Joesley Batista

Aparece na  
edição 101.

Sua família está no poder há 
três gerações. 

Seu governo proíbe que os 
cidadãos saiam do país.

Já realizou diversos testes 
nucleares, mas atualmente 
está em negociação de paz 
com a Coreia do Sul e EUA.

Kim Jong-um

Aparece nas  
edições 101 e 102.

É a avó dos príncipes William e 
Harry.

Seu reino inclui o Reino Unido e 
as 15 antigas colônias britânicas: 
Canadá, Nova Zelândia, 
Austrália, Bahamas, Antígua, 
Barbados, Belize, Grenada, Ilhas 
Salomão, Jamaica, Papua, São 
Vicente e Grenadinas, San Kitts 
e Tuvalu. 

Ocupa o trono do Reino Unido 
há mais de 60 anos, o mais longo 
reinado daquele país. 
 

Rainha Elizabeth

Aparece na  
edição 105.
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Regras

Um integrante de uma das equipes lê as dicas 
do card para seus oponentes, que deverão 
adivinhar a qual personalidade o card se 
refere. Quem acertar, ganha um ponto.

Mínimo de dois competidores. Também é 
possível jogar formando grupos.

O time que responder mais 
cards corretamente vence.

Nanette Blitz

Aparece na  
edição 105.

Nasceu em Amsterdã, na 
Holanda, em 1929.

É a autora do livro “Eu 
sobrevivi ao Holocausto”.

Era amiga de Anne Frank, a 
autora do clássico “O Diário 
de Anne Frank”. 

Sophia Medina

Aparece na  
edição 104.

Foi campeã do Brasileiro 
Feminino de Surfe, categoria 
sub-12.

Começou a surfar com 9 anos. 

É irmã do surfista Gabriel 
Medina.

Nicolás Maduro

Aparece na  
edição 103.

Em 2013, foi eleito presidente 
da Venezuela por voto 
popular. 

Muitos cidadãos do seu 
país queixam-se de falta de 
alimentos, medicamentos e 
segurança.  

Foi vice-presidente durante o 
governo de Hugo Chávez. 

Neymar

Aparece na  
edição 102.

Já jogou em clubes do 
Brasil e do exterior, como o 
Barcelona. 

Na Copa do Mundo de 
2014, sofreu uma fratura 
na vértebra e saiu da 
competição.   

No momento, faz parte do 
elenco do PSG.  

Michel Temmer

Aparece nas  
edições 103, 

102,101 e 100.

É um dos principais defensores 
das reformas política, 
trabalhista, do ensino médio e 
da previdência no Brasil. 

Está na lista dos políticos 
do mundo com menor 
popularidade.  

Era vice-presidente do 
Brasil na época do governo 

presidência em 2016.

Roger Federer

Aparece na  
edição 106.

Tenista suíço de 36 anos, 
ganhou até o momento 96 
títulos.

Em janeiro de 2018 foi 
hexacampeão no  Aberto da 
Austrália, em Melbourne. 

É o único jogador na história 
do tênis a ganhar pelo menos 
três torneios do Grand Slam (o 
Aberto da Austrália, o Wimbledon 
e o US Open ) cinco vezes 
seguidas.

Luiz Inácio LULAda Silva

Aparece na  
edição 106.

Pernambucano criado em 
São Paulo, foi presidente do 
Brasil por dois mandatos 
seguidos.

Ex-líder sindical e fundador 
do Partido dos Trabalhadores 
na década de 1980. 

Foi o primeiro ex-presidente 
na história brasileira 
condenado por prática de 
crimes comuns.

Furacão Irma

Aparece na  
edição 101.

Deixou 4,5 milhões de casas 
sem energia elétrica em um 
dos estados por onde passou.

Atingiu o Caribe e os Estados 
Unidos em 2017.

Com ventos de 289 km/h 
durante 37 horas tornou-se a 
tempestade mais intensa que 
aconteceu na Terra por um 
período de tempo tão longo.

Permissão paraque mulheres dirijam na Arábia 
Saudita 

Aparece na  
edição 103.

A decisão faz parte de uma 
tentativa do rei da Arábia 
Saudita de melhorar a 
imagem do país e expandir a 
economia.

A liberação ocorreu em junho 
de 2018.

O veto era um dos principais 
símbolos da segregação e 
opressão feminina no reino.

Terremoto que atingiu o México em 2017

Aparece na  
edição 102.

Mais de 270 pessoas 
morreram devido a esse 
fenômeno.

Cachorros de resgate foram 
usados para ajudar a socorrer 
as vítimas.

Atingiu a cidade do México e 
outros cinco estados.



Moto voadora

Aparece na  
edição 104.

Utiliza quatro hélices para se 
manter no ar e pode atingir 
velocidade de 200km/h.

Será usado pela polícia de 
Dubai.

O aparelho é semelhante 
as hoversbike de Guerra nas 
Estrelas.

Febre Amarela

Aparece na  
edição 106.

Existem dois tipos da doença:  
a urbana e a silvestre.

Não é transmitida pelo macaco.

Provoca febre alta, cansaço, dor 
de cabeça e vômitos.

Intervenção Militar

Aparece na  
edição 107.

Em fevereiro de 2018, o então 
presidente, Michel Temer, 
assinou um documento que 
alterou a rotina dos cariocas.

A justificativa era conter a 
violência na capital fluminense.

A medida envolveu militares.

Desabastecimento de água em Cape Town

Aparece na  
edição 108.

O acontecimento envolve o país 
mais rico da África.

Seca prolongada e falta de 
planejamento são apontadas 
como as principais causas do 
problema.

Outras cidades como Cairo 
(Egito), Cidade do México e   
São Paulo enfrentam 
problemas parecidos .

Plantas que brilham no escuro

Aparece na  
edição 108.

Cientistas esperam que no 
futuro, elas substituam os 
postes de energia.

A ideia é inserir enzimas de 
vaga-lumes e nanopartículas  
nesta nova invenção. 

A criação foi desenvolvida por 
pesquisadores do Instituto de 
Tecnologia de Massachusetts 
(MIT).

Vereadora carioca Marielle Franco

Aparece na  
edição 109.

Brasileira defensora dos direitos 
humanos.

Cresceu no Complexo da Maré 
na cidade do Rio de Janeiro. 

Sua morte foi destaque na 
mídia internacional e provocou 
reações no mundo todo.

Sophia Medina

Aparece na  
edição 104.

Foi campeã do Brasileiro 
Feminino de Surfe, categoria 
sub-12.

Começou a surfar com 9 anos. 

É irmã do surfista Gabriel 
Medina.

Cobras

Aparece na  
edição 109.

No Brasil existem 270 espécies 
desse animal.

As espécies antigas chegavam 
a medir 14 metros de 
comprimento. 

O veneno de algumas espécies 
pode ser usado para fabricar 
remédios.

Supremo Tribunal Federal (STF)

Aparece na  
edição 110.

A corte mais importante  
do Brasil, última instância do 
Poder Judiciário.

É formada por 11 ministros que 
se dividem em duas turmas. 

Os ministros têm cargo vitalício 
e se aposentam aos 75 anos.

Supremo Tribunal Federal (STF)

Aparece na  
edição 110.

A corte mais importante  
do Brasil, última instância do 
Poder Judiciário.

É formada por 11 ministros que 
se dividem em duas turmas. 

Os ministros têm cargo vitalício 
e se aposentam aos 75 anos.

Aleijadinho

Aparece na  
edição 110.

Artista brasileiro que viveu em 
Minas Gerais entre os séculos 
XVIII e XIX.

Fazia esculturas católicas em 
madeira e pedra sabão. 

Uma deficiência que prejudicou 
os movimentos de suas mãos e 
pés rendeu-lhe o apelido pelo 
qual ficou conhecido.



Guerra da Síria

Aparece na  
edição 111.

Teve início em 2011, quando 
cidadãos do país foram às ruas 
manifestar contra o governo.

Os envolvidos podem ser 
divididos, basicamente, em dois 
grupos: apoiadores e inimigos 
do presidente. 

Com o correr dos anos outros 
países se envolveram e 
atualmente o presidente deste 
país tem o apoio da Rússia e 
do Irã.

Antártida

Aparece na  
edição 111.

Sem um dono específico, esse 
território é ocupado por 13 
nações.

Em 1975 foi assinado um 
documento em que esses 
países se comprometem a 
manter a paz no teritório. 

As pesquisas realizadas nesse 
continente ajudam a entender 
as condições climáticas do 
planeta.

Índia

Segundo país mais populoso do 
mundo e sexta maior economia 
do mundo.

Pessoas e animais dividem 
as ruas com carros, triciclos, 
motos e bicicletas. Isso torna 
o trânsito deste país bastante 
caótico.

A mão direita é usada 
para comer, tradição que 
é preservada por parte da 
população. A mão esquerda  
é usada para fazer a higiene  
do corpo.

Aparece na  
edição 111.

Quilombos

Neste tipo de comunidade o 
uso da terra é comum.

Atualmente existem cerca de 
3 mil dessas comunidades no 
Brasil.

Estes locais são habitados por 
descendentes de escravos que 
fugiram, e onde mantêm as 
tradições e culturas ancestrais.

Aparece na  
edição 112.

Salário mínimo

No Brasil, passou a existir no 
governo de Getúlio Vargas.

Em 1940, ele foi incluído na 
legislação brasileira com o 
objetivo de garantir tudo o que 
é básico para uma pessoa viver 
(moradia, alimentação etc).

Atualmente, 169 países  
o adotam.

Aparece na  
edição 112.

Gordura Trans

O seu uso, muito comum 
em salgadinhos, biscoitos e 
margarinas, faz mal à saúde e 
aumenta o risco de doenças 
cardíacas.

É produzida para melhorar o 
aspecto e a consistência dos 
alimentos e aumentar sua 
durabilidade.

A Dinamarca foi o primeiro país 
a proibir o seu uso.

Aparece na  
edição 114.

Tarsila do Amaral

Artista paulista fez parte 
do movimento chamado 
modernismo.

Suas pinturas têm um forte 
colorido e referências à 
natureza e ao povo brasileiro. 
Muito diferente da arte feita no 
Brasil àquela época.

Entre suas obras mais famosas 
estão o Abaporu, Urutu e 
Antropofagia.

Aparece na  
edição 114.

Embaixadas

Elas são órgãos que lidam com 
a relação entre dois países 
e funcionam como um país 
dentro de outro.

Em Brasília, existem 135, e o 
Brasil possui 139 ao redor do 
mundo.

Elas sempre se estabelecem na 
capital do país em que estão 
alojadas.

Aparece na  
edição 114.

Greve dos caminhoneiros

Por conta deste acontecimento 
milhares de litros de leite 
tiveram que ser jogados fora 
nas fazendas.

Voos foram cancelados, a coleta 
de lixo ficou comprometida e os 
Correios atrasaram as entregas.

Rodovias em 25 estados 
e Distrito Federal ficaram 
bloqueadas.

Aparece na  
edição 114.

Tubarões

Há 450 milhões de anos eles já 
nadavam nos oceanos.

Há cerca de 400 espécies com 
tamanhos que variam de 15 cm 
a 18 metros de comprimento.

Sua carne e barbatanas são 
muito utilizadas na alimentação 
mundial.

Aparece na  
edição 115.



Inhotim

Museu fundado em 2002, em 
Brumadinho (MG), em uma 
fazenda do século XIX.

Recebeu o título de maior 
museu ao ar livre da América 
Latina.

Possui mais de 450 obras e uma 
coleção de 1.500 palmeiras, 
uma das maiores do mundo.

Aparece na  
edição 115.

Canudos

Representam 4% do lixo 
mundial. Só nos EUA são 
consumidos 500 milhões todos 
os dias.

Eles levam cerca de 500 anos 
para se decomporem na 
natureza.

90% dos animais marinhos  
já os engoliram.

Aparece na  
edição 115.

Malala

Paquistanesa, ficou 
mundialmente conhecida por 
seus posts que defendiam o 
direito das meninas de ir à 
escola.

Tomou um tiro aos 15 anos 
dentro de um ônibus escolar.

Aos 17 anos recebeu o Prêmio 
Nobel da Paz.

Aparece na  
edição 116.

Insetos

Eles representam cerca de 2/3 
da vida na terra. Mais de 900 mil 
espécies já foram catalogadas.

Cerca de 2 bilhões de pessoas 
se alimentam deles no mundo.

São extremamente importantes 
para o meio ambiente, servindo 
como alimento para outros 
animais e também como 
agentes polinizadores.

Aparece na  
edição 116.
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