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DOMINÓ CIENTÍFICO
É preciso saber, para vencer!



REGRAS DO JOGO

1.O jogo possui 30 "pedras" e poderá ser realizado com 2
a 4 pessoas;

2. Para que o jogo comece, os jogadores definem qual
será o critério a ser usado para indicar a sequencia dos
jogadores: idade, tamanho, sorteio etc.;

3. O/A jogador(a) que for iniciar o jogo, colocará no centro
da mesa, a "pedra" que desejar;

4. O próximo jogador poderá colocar a peça
correspondente à figura ou a pergunta/resposta que
estão indicadas em "pedra" numéricas;

5. Vence o jogo que conseguir colocar todas as suas
"pedras" no tabuleiro, primeiro.

6. Todas as peças devem ser recortadas e coladas em
papel resistente.

                                                                Bom jogo!















Qual o nome da substância química, muito
usada nas plantações, para evitar "pragas"?

Agrotóxico.

Quando uma planta ou semente tem o seu
DNA manipulado em laboratório, recebe qual
nome?

Semente ou Planta Transgênica.

Além de intoxicações, o uso de agrotóxico pode
causar vários tipos de câncer. Qual o que mais
afeta as mulheres?

Câncer de mama.



Quando um avião pulverizador despeja agrotóxico, contamina
tudo o que está em volta da plantação: plantas, animais, água,
solo e pessoas.  Verdade ou Mentira?

Verdade.

As abelhas ao sugarem o néctar de flores contaminadas por
agrotóxico morrem ou levam o veneno para sua colmeia, 
 causando a morte de milhares de abelhas. Certo ou errado?

Certo.

Produtos alimentícios, industrializados e
ultraprocessados estão contaminados com
agrotóxico.  Verdadeiro ou falso.

Verdadeiro.
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