
UNO: 
Regras: 
Para decidir quem começa, cada jogador 
recebe uma carta do baralho. Aquele que 
receber a maior carta, começa o jogo. 
Depois as cartas são embaralhadas e cada 
jogador recebe 7 cartas. 
O jogador que receber a maior carta começa a 
partida e o jogo segue no sentido horário. 
As cartas que restaram são viradas para baixo 
e formam a pilha de compras. A primeira carta desse monte é virada para cima numa pilha 
ao lado - a pilha de descarte.  
Cada jogador deve jogar uma carta que seja da mesma cor, que tenha o mesmo 
símbolo/número da carta virada na pilha de descarte ou uma carta de ação do tipo “Muda 
de cor”/”Muda de cor e compra 4 cartas”.  
Caso não tenha nenhuma carta que satisfaça essas condições, o jogador deverá comprar uma 
carta da pilha de compras e, se a carta for jogável, ele pode escolher por jogar ou colocar ela 
em sua mão. Um jogador pode optar por não jogar uma carta jogável da sua mão, entretanto 
deverá comprar uma carta. Caso decida jogar, deverá jogar a carta recém comprada. 
Quando o jogador ficar com apenas uma carta, ele deverá falar “UNO”. Caso ele não fale e 
outro jogador note, então aquele jogador deverá comprar duas cartas. 
As cartas de ação modificam essa ordem natural e devem ser usadas estrategicamente. 

Cartas de Ação: 

“Compra duas cartas”:  O próximo jogador deve comprar duas cartas e perde o seu turno. 
Essa carta é cumulativa, ou seja, caso o jogador que foi afetado tiver outra carta “Comprar 
duas cartas”, ele pode jogá-la e o jogador seguinte a ele deverá comprar quatro cartas e 
assim por diante. 
“Salta”:  O próximo jogador perde o seu turno.  
“Inverte”:  A ordem é invertida de horária para anti-horária e vice-versa. 
“Muda de cor”: O jogador escolhe uma cor e o próximo a jogar deverá jogar uma carta da cor 
escolhida. 
“Muda de cor e compra 4”:  Parecida com a “Muda de cor”, só que o próximo jogador deverá 
comprar 4 cartas e perde o seu turno. Essa carta é cumulativa, ou seja, caso o jogador que foi 
afetado tiver outra carta “Muda de cor e compra 4”, ele pode jogá-la e o jogador seguinte a 
ele deverá comprar oito cartas e assim por diante. 

Ao jogar a penúltima carta, o jogador deve anunciar em voz alta falando “UNO". Se não fizer 
isso, os demais jogadores podem obrigá-lo a comprar mais duas cartas.  
O vencedor da rodada é o jogador que zerar primeiro as suas cartas na mão. 
A rodada continua para que sejam definidas as colocações seguintes.  
Caso as cartas na pilha de compras se encerrem, serão recolhidas as da pilha descarte, 
embaralhadas novamente e o jogo continuará.  
 


