
 
Regulamento da Prova de RPG 

1. Regulamento 

1.1 - Estrutura da prova:  

     1.1.1 - O que é o RPG?: 

RPG ( Role Play Game) é um estilo de jogo onde você (jogador/ player) interpreta, 
controla e administra todas as ações e necessidades de um personagem, que precisa 
lidar com os problemas e situações impostos a ele pelo mestre, que é basicamente o 
narrador da história, para alcançar algum objetivo, no caso desta role play, a 
sobrevivência. 

     1.1.2 - O jogo: 

• Desesperados com superpopulação mundial, os seres humanos dividiram o 
planeta em 4 distritos, cada um representado por uma cor ( com o nome e a cor 
das respectivas equipes), de cada distrito, são escolhidos dois representantes 
para os Hunger Games, que têm apenas um propósito, escolher qual dos 
quadrantes do planeta permanecerá com a sua população viva, enquanto as dos 
outros três serão exterminadas.Como os representantes de cada distrito 
poderão ganhar esta grande provação? É muito simples, o último a sobreviver 
leva o título da vitória e, consequentemente, poupa a própria vida, junto com a 
de seus amigos e familiares, do extermínio.  

 
• Os players são soltos dentro em uma área cercada no coração da amazônia e 

serão monitorados pela mídia todo o tempo que permanecerem lá dentro. Eles 
precisarão testar suas capacidades de sobrevivência contra seus inimigos, 
algumas criaturas, e até mesmo contra si próprios. 

 
• O player pode levar apenas 2 armas e 3 itens junto consigo durante TODA a 

roleplay.  

 

• Criaturas: 

 
Miragem: transforma-se em pessoas boas e familiares ( ex: Ralf, Carioca, mano da 
gráfica, etc.), caso o player aceite ingerir o que a miragem oferecer, tomará 1d4 de dano 
por envenenamento/ intoxicação alimentar 
 
Tutorius: se materializa na forma do pior pesadelo do estudante, um professor que tira 
nota de graça ou que dá prova surpresa (rsrsrs), esta figura se materializa e pode dar 
dano de sanidade, confusão mental (1 rodada controlada pelo mestre) e até dano de 
vida, dependendo do resultado do dado (falha, normal, bom ou extremo) dando até 1d3 
de dano ( tanto físico quanto de sanidade) 
 
DP: sempre que um player encontrar a dp, esta pode causar danos de sanidade (1d3) 
ou diminuir alguma das perícias escolhidas pelo player (1d6 a menos) 
 

• Perícias e habilidades dos players: 

 



Cada player deve criar uma ficha (link anexado abaixo), tirando no dado ( dados 
necessários para cada perícia estão na própria ficha) o valor que seu personagem 
agrega em cada uma destas habilidades. Poderão ser adicionados 8 P.A.s ( pontos de 
ação) às perícias, o player decide para quais delas ele deseja distribuir os pontos e 
também a quantidade acrescentada.  
 
Link para acesso da ficha: 

https://docs.google.com/document/d/13O4SLgrQJc0MWHE8totrfyU9Hd_DmWklOye

Od-TpPhE/edit?usp=sharing  

 
• Armas: 

 
Serão aceitas armas dentro de 3 categorias, armas de curta distância ( usa a perícia de 
lutar + bônus por porte de arma de curta distância como um soco inglês ou faca de 
sobrevivência, dano de 1d4); armas arremessáveis ( usa a perícia de arremessar e o 
dano é de 1d6, podem ser pedras ou lanças fabricadas durante o jogo, o jogador NÃO 
pode escolher este tipo de arma como um dos itens iniciais), este tipo de armamento 
pode ser arremessado a uma distância de até 5m (1d10/2); e armas de longa distância 
(usa a perícia de mira, podendo atingir até 1d10m de distãncia, as armas desta categoria 
são: arco e flecha, com dano 1d8 ou estilingue com dano 1d6). 
 

• Itens: 

 
O player também pode levar até 3 itens consigo, como uma garrafa d'água/ ração 
alimentícia que agregam 1d3 na fome do personagem; kit de 1os socorros, com 
capacidade de cura de 1d3; pertences pessoais com capacidade de 1d4/2 de recuperar 
ou agasalhos, que inibem o frio do player. todos estes itens podem ser utilizados 
também em outros players mas tem efeito único, ou seja, só podem ser usados uma 
vez. No caso da garrafa d’água, assim que utilizada, o player ainda tem a garrafa, e no 
caso do pertence pessoal, o player pode usá-lo como arma arremessável (dependendo 
do pertence), mas se o fizer, também tomará 1d4/2 de dano de sanidade). 

1.2 - Participantes: 2 representantes por equipe 

1.3 - Modo: O jogo será dividido em partidas de 60 min (ou menos)  e o número de 
sessões depende de quanto tempo levará para que sobre apenas um distrito 
sobrevivente. Os jogadores não serão identificados pelos seus nomes reais, eles 
agirão com pseudônimos para o/a mestre ser o mais imparcial possível. É altamente 
indicável que estes criem uma personalidade para o personagem e não usem a sua 
própria, pois isso será usado como critério de avaliação (interpretação e criatividade). 

1.4 - Equipamentos: Discord e Twitch 

1.5 - Proibições: Linguagem ofensiva 

2. Duração da prova: média 

3. Pontuação: 

1ºlugar - 500 pontos 

 
2ºlugar - 300 pontos 
 
3ºlugar - 200 pontos 

https://docs.google.com/document/d/13O4SLgrQJc0MWHE8totrfyU9Hd_DmWklOyeOd-TpPhE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/13O4SLgrQJc0MWHE8totrfyU9Hd_DmWklOyeOd-TpPhE/edit?usp=sharing


 
4ºlugar - 100 pontos 
 
4. Entrega: feita de acordo com o tempo das partidas.  
Mínimo de partidas: 1 
Máximo: 3 
Se for necessária mais de uma sessão, as outras 2 serão distribuídas durante os três 
dias de gincana. 
 
5. Banca avaliadora: Mestre do jogo e Comissão de Organização da Gincana 
7. Critérios de avaliação: Sobrevivência, história dos personagens, interpretação e 
estratégia. 
 


