
INSTRUÇÕES DO JOGO

Boa sorte!

Nosso amigo Tamandú, o comedor de formigas, é um tamanduá-bandeira (Myrmecophaga 
tridactyla) que vive no bioma Cerrado mas passeia em outros biomas vizinhos. Ele  precisa 
chegar  ao formigueiro para se alimentar. Mas o caminho até lá é repleto de desafios e 
aventuras e precisa de ajuda.

Por isso, convida vocês para essa incrível jornada pelo seu habitat natural e finalmente, poder 
desfrutar da sua deliciosa alimentação. Vamos nessa?

Indicação de faixa etária: a partir de 7 anos.

ITENS DO JOGO: 

REGRAS:

Quantidade máxima de jogadores: 4 participantes;
Separar as cartas perguntas/respostas das cartas surpresas;

Iniciando o jogo - Cada participante joga o dado, quem obtiver número de pontos maior 
inicia o jogo, andando as casas do tabuleiro de acordo com a pontuação;

O primeiro participante desafia o segundo retirando uma carta do agrupamento (sempre a 
que está na superfície) e fazendo a pergunta, caso o desafiado acertar a resposta, tem direito 
a jogar o dado e andar o seu respectivo pino no tabuleiro conforme pontos alcançados;

A situação se repete com os demais participantes respectivamente até que um chegue ao 
destino final, o formigueiro;

Ao chegar em uma casa surpresa (sinalizada em cor marrom) é preciso ler as informações 
que contém na carta com a numeração referente. 

O pino que chegar primeiro ao formigueiro, vence o jogo!

•  1 tabuleiro com 25 casas (Formato A4); 
•  1 dado;
•  1 pino amarelo, vermelho, azul e verde 
(pode substituir os pinos por grãos de arroz, feijão 
ou pequenos objetos diferente);

•  15 cartas perguntas/respostas
(cada carta possui uma pergunta com três alternativas, 
a resposta está destacada na cor verde em itálico);
•  5 cartas surpresas.





O tamanduá é um 
Xenarthra, grupo que surgiu 
há cerca de 60 milhões de 

anos. Além dele, quais 
outros animais são 

xenarthras?

R1: Tatus e Bichos-preguiça
R2: Macacos e Bichos-preguiça

R3: Tatus e Macacos



São animais de 
metabolismo lento e uma 
das razões é a sua dieta 
baseada em nutrientes

com baixa caloria e 
especializada em insetos 
sociais. Quais são esses 
insetos principalmente?

R1: Moscas e formigas
R2: Gafanhotos e cupins

R3: Cupins e formigas



A ocorrência dessa espécie 
não se restringe ao território 
brasileiro, podendo também 

ser encontrada em Honduras, 
El Salvador, Nicarágua, Panamá, 

Colômbia, Equador (leste dos 
Andes), Venezuela, Guianas 
(Guiana, Suriname, Guiana 

Francesa), Peru, Bolívia, 
Paraguai, Argentina. No Brasil, 

qual o bioma com maior 
população de 

tamanduá-bandeira?

R1: Bioma Pampa
R2: Bioma Cerrado

R3: Bioma Amazônia



Além da agricultura, 
pecuária, desmatamento, 

aumento da matriz 
rodoviária, desconexão
de hábitat e redução de 
hábitat, qual outro ponto 

pode ser considerado 
ameaça para esses

animais ainda que seja um 
evento natural?

R1: Falta de alimento
R2: Predação por outros 

animais
R3: Incêndios



Não possuem dentes, ou seja, 
são banguelas. Se alimentam 
de cerca de 30 mil formigas e
cupins por dia. Para isso, conta 

com a ajuda das poderosas 
garras para escavar e abrir
cupinzeiros e formigueiros, 
introduz seu longo e fino 

focinho, e com sua língua 
comprida e pegajosa captura 

o alimento. Quantos 
centímetros tem, 

aproximadamente, 
essa língua?

R1: Cerca de 20 cm 
R1: Cerca de 60 cm 

R1: Cerca de 100 cm 



Seus olhos são pequenos 
e sua visão não é das 

melhores, sendo necessário 
outros recursos para se 

orientar e inclusive achar 
alimentos. dos 5 sentidos 

(visão, audição, olfato, tato 
e paladar), qual desses é o 
mais apurado/aguçado e 

de maior uso pelos 
tamanduás?

R1: Olfato
R2: Paladar
R3: Visão



São considerados animais 
de comportamento calmo, 

porém é importante lembrar 
que são silvestres e que ao 

se sentir ameaçados se 
defendem.

Como é essa defesa?

R1: Com a cauda
R2: Com as garras
R3: Com a língua



O hábito alimentar 
insetívoro desses animais é 

super necessário para o 
equilíbrio ecológico, e é uma 
das suas principais funções 
no meio ambiente. Qual é 

essa função?

R1: controle de pragas
R2: controle de plantas

R3: controle de sementes



Quando comparados com 
outros mamíferos de porte 
(ou tamanho) semelhante, 
a temperatura de seu corpo 
é considerada baixa. Qual é 
a temperatura corporal do 

tamanduá?

R1: 28°C
R2: 37°C
R3: 32°C



As mamães tamanduás 
cuidam de seus filhotes 
por um longo período, 

carregando-os nas
costas até que estes 

atinjam peso de 
aproximadamente 40% do 

peso de um indivíduo adulto
da espécie e se tornem 
independentes. Quantos 
filhotes por vez tem uma 

tamanduá?

R1: Apenas um filhote
R2: Dois filhotes

R3: Três ou mais filhotes



As pegadas das patas 
posteriores (de trás) do 
tamanduá-bandeira são 
semelhantes a pegadas 

humanas, possuindo cinco 
dedos e garras, muito embora 

seus corpos sejam 
completamente distintos. 

Pensando nisso, quantos dedos 
e garras as patas anteriores 

(da frente) o tamanduá tem?

R1: cinco dedos e garras 
(igual as de trás)

R2: três dedos e garras
R3: quatro dedos e garras



Bicho loooongoooo! 
Com características bem 

peculiares, considerando da 
pontinha do focinho até a 
pontinha da cauda, qual 

comprimento essa espécie 
pode atingir?

R1: 4m de comprimento
R2: 2m de comprimento
R3: 3m de comprimento



Outras espécies de 
tamanduás de menor porte 
tem habilidade em escalar 

árvores, dando-lhes o 
hábito arborícola. Poucos 

são os registros de 
tamanduá-bandeira 

escalando árvores. Qual é o 
hábito dessa espécie?

R1: Hábito aquático
R2: Hábito terrestre

R3: Hábito terrestre e aquático



Esses animais percorrem 
longos caminhos durante 

seu período ativo em busca 
de alimento, e quando 

encontram não perdem 
tempo, rapidamente se 

alimentam e vão em busca
de mais. Para isso, 

movimentam a língua cerca 
de quantas vezes por 

minuto?

R1: Até 150 vezes por minuto
R2: Até 100 vezes por minuto
R3: Até 200 vezes por minuto



Esse Tamandú é um bicho 
muito guloso. Quantos 

insetos você acha que que 
ele pode comer em um dia?

R1: 5 mil insetos
R2: 10 mil insetos
R3: 30 mil insetos



O nome XENARTHRA, 
grupo do qual os 

tamanduás, tatus e 
bichos-preguiças estão,

não é estranho por acaso 
e significa:

 
xenon = estranho; 

arthros = articulação, 
ou seja, “articulação 

estranha”. Avance uma 
casa.

4



O tamanduá-bandeira está 
oficialmente categorizado 
como espécie VULNERÁVEL

na lista de animais 
ameaçados de extinção. 

Avance 2 casas e colabore 
com ações para 

conservação da espécie.8



É hora da soneca! A 
temperatura baixou e 

Tamandú está menos ativo. 
Ele encontrou um buraco na 
medida certa para deitar e, 
aproveita sua cauda longa 
e peluda para se cobrir e 
manter o corpo aquecido.

Fique uma rodada sem 
jogar.
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ihhhhh… fogo no Cerrado, 
Tamandú está em perigo! 
Apesar de naturalmente 
este bioma ter focos de 

incêndio em alguns períodos 
do ano, a ação humana 

contribui para esse processo 
ser cada vez mais frequente 

e devastador. 

Volte 3 casas, e espere até 
que a Brigada de Incêndio 

Florestal controle a situação.

16



Água à vista! Uma 
curiosidade sobre esses 

animais é a capacidade de 
nadar, o que fazem com 

excelência até mesmo em 
rios amplos. Vamos dar um 

empurrãozinho e ajudar 
Tamandú a chegar mais 

rápido ao açude avançando 
2 casas!20






