ZERO.ONE PARA FATEC:
ZERO.ONE é um jogo idealizado para jovens que estudam ou pretendem estudar
Tecnologia da Informação. O propósito do jogo é estabelecer e desenvolver, de forma
divertida e competitiva, o pensamento lógico, habilidade essencial e diferencial na área
da programação.
O enredo que norteia o jogo é altamente desafiador, e entrega diversas e importantes
informações sobre o ambiente de Tecnologia, onde o público se conecta ao seu
personagem, e usa como tática seus recursos em campo para chegar na Singularidade
Tecnológica.
Nosso público pode esperar por um jogo que excite os pensamentos, faça seus
neurônios trabalharem e induz a tomada de decisão.

ZERO.ONE PARA O JOGADOR:
Você é o responsável por uma organização de máxima importância dentro da rede
ZERO.ONE, lidando com todos os tipos de desafios lógicos para conseguir concretizar
seu grande objetivo, colocar todos seus recursos dentro da Singularidade Tecnológica, e
concretizando sua real intenção com essa jornada. Você terá concorrentes à altura que
podem e querem te derrubar para ter acesso a Singularidade Tecnológica primeiro que
você.
É sua obrigação estar uma “casa” a frente dos seus concorrentes para assim ser a
organização com maior poder dentro de ZERO.ONE.

COMPONENTES
- 1 dado de seis faces
- 1 Tabuleiro
- 9 Peças de Recursos (Pinos)
- 20 Cartas de desafio
- 20 Cartas de Respostas
- 20 Cartas de Ônus
- 20 Cartas de Bônus
- 3 Cartas de organizações
- 6 Cartas de manifesto

PERSONAGENS
Você terá que sortear nas cartas, qual organização irá representar, nossos 3 grandes
players de ZERO.ONE, são:
Cracker’s: Um grupo de jovens, com QI acima da média e facilidades com linguagens
de programação, são motivados pelos desafios e dinheiro.
Empresa Privada: Uma gigante corporação transnacional de Tecnologia da
Informação, que visa o maior lucro possível, independente das consequências.
Governo: Uma equipe do Ministério de Tecnologia de um governo com conduta ética
duvidosa. Especializada em Segurança da Informação, não se pode afirmar o que ela
prioriza: a lei ou o dinheiro.

MANUAL DE REGRAS
REGRA 1 - O primeiro jogador ou equipe é definido no rolar do dado, aquele jogador
ou representante que obtiver o maior número no dado será o primeiro, e assim
respectivamente.
REGRA 2 - A ordem do jogo é no sentido horário, ou seja, sempre para direita.
REGRA 3 - Se o jogador errar uma Carta de Desafio ou tirar uma Carta de Ônus e não
existe caminhos para voltar (na primeira rodada por exemplo), ele fica sem jogar na
próxima rodada.
REGRA 4 - O número de recursos sempre deve ser igual.
REGRA 5 - O oponente que chegar numa casa onde o recurso de um outro jogador está,
fará com que o recurso deste jogador recue para sua posição anterior e se essa estiver
ocupada, voltará para a anterior (e assim sucessivamente até a posição inicial).
REGRA 6 - O jogador ou dupla pode decidir qual recurso mover em cada rodada.
REGRA 7 - O recurso que chegar na Singularidade Tecnológica não pode mais voltar
para uma casa anterior ou sua posição inicial, ele ficará imóvel até o jogo ser concluído.
REGRA 8 - Só poderá entrar na Singularidade Tecnológica o recurso que estiver com o
caminho de conexão livre.

REGRA 9 - O monte com as cartas de respostas só deverá ser manuseado quando uma
Carta de Desafio seja colocada em jogo.
REGRA 10 - Em caso de término de todas as cartas, vence quem tiver mais recursos
dentro da Singularidade Tecnológica. Caso ninguém tenha um recurso na mesma, o
jogo terminará em empate técnico.
REGRA 11 - Os recursos deverão iniciar nas suas casas de nascimentos, sempre
enfileirados com os outros recursos dos seus oponentes.
REGRA 12 - Se todas as casas da Singularidade Tecnológica estiverem ocupadas, o
jogador que tiver menos recursos estará eliminado, sendo obrigado a retirar todos os
seus recursos do campo.
REGRA 13 - O jogador ou dupla que retirar uma carta de desafio, terá no máximo 02
minutos para responder com exatidão o enigma, e caso não consiga será interpretado
como um erro, assim sofrendo as devidas consequências.
Os oponentes ficarão encarregados de cronometrar este tempo.

PREPARAÇÃO
Para uma boa fluidez do jogo, todas as cartas deverão estar separadas em seus montes, e
as cartas de respostas organizadas por ordem dos seus códigos de identificação,
posicionados na frente das cartas de desafio e no verso das cartas de resposta.
Quando jogado por duplas, elas devem estar previamente decididas quem irá trabalhar
com quem e eleger apenas um participante para retirar as cartas de Organização e
Manifesto.
Cada participante ou representante da dupla deverá retirar uma carta de organização,
assim identificando sua posição em meio ao cenário de ZERO.ONE.
Assim que você souber quem irá representar, agora terá que novamente retirar uma carta
de manifesto, valide se a carta de manifesto que irá retirar é respectivamente relacionada
a sua organização.
Pronto, agora você já sabe quem está representando, seu manifesto e seu objetivo final...
Que comecem os jogos!

JOGANDO
ZERO.ONE começa a valer assim que a primeira organização tira uma carta do monte e
inicia toda a dinâmica do jogo.
As rodadas sempre giram em sentido horário, ou seja, assim que o primeiro jogador ou
dupla terminar sua vez, será a vez da organização posicionada do seu lado direito.
Com o avanço do jogo os recursos tomarão suas posições a fim de se concentrar na
Singularidade Tecnológica, acontece que um recurso não pode dividir a mesma posição
com outro recurso. Então caso algum oponente tenha a chance de ocupar o mesmo lugar
que você, pelas regras do jogo, ele te manda para a casa que você ocupava
anteriormente, e se está ainda assim estiver ocupada, você volta mais uma, assim
sucessivamente até a sua posição de nascimento.
Nessa etapa sua estratégia é de extrema importância, pois precisa estar ligado nas
possíveis jogadas das outras organizações.

FIM DE JOGO
Vence o desafio ZERO.ONE, qual jogador ou dupla conseguir colocar a maior
quantidade de recursos (03 três, é o número máximo) dentro da Singularidade
Tecnológica do tabuleiro, assim atingindo seu objetivo final.

TABULEIRO
O tabuleiro foi desenvolvido por diversos hexágonos distribuídos de maneiras não
linear, um dentro do outro. Criando assim uma visão lúdica e única, com diversos
pontos de conexão entre eles, para serem explorados durante o jogo.

CARTAS DE AÇÃO
Desafio: São cartas que contêm desafios de lógica, onde se o jogador ou dupla acertar
tem o direito de pular uma casa para frente, para direita ou esquerda, o que preferir, e
caso erre terá que voltar uma casa para traz. Se não houver uma conexão para traz, você
leva um bloqueio, e será impedido de jogar na próxima rodada.
Respostas: As cartas de respostas, tem a solução do problema proposta nas cartas
desafio, e são identificadas através do seu código de identificação.

Bônus: As cartas bônus contêm informações sobre o mundo da Tecnologia, e ao
agregar esse novo “skill”, a organização pode pular para frente ou para os lados, como
preferir.

Ônus: Temidas em todos os movimentos, as cartas de ônus contêm informações ou
acontecimentos negativos na vida de um profissional de Tecnologia, e ao partilhar estas
informações contigo, ela te obriga a voltar para sua posição anterior, e se está ainda
assim estiver ocupada, você volta mais uma, assim sucessivamente até a sua posição de
nascimento. Caso nenhum dos recursos tiver uma conexão para traz, você leva um
bloqueio, e será impedido de jogar na próxima rodada.

CARTAS DE IDENTIFICAÇÃO
Organização: As cartas de organização vão te dizer quais das organizações você irá
representar no jogo.
Manifesto: As cartas de Manifesto, são diferentes para cada tipo de organização. Nela
você terá informações sobre qual sua intenção real ao chegar na Singularidade
Tecnológica.

DICIONÁRIO
Singularidade Tecnológica: Evento histórico previsto para o futuro, no qual a
humanidade atravessará um estágio de colossal avanço tecnológico em um curtíssimo
espaço de tempo.
Players: São grandes “jogadores” do mercado em geral, geralmente seu tamanho é
gigantesco e controlam uma boa parte do público ao qual se dispuseram a ser
fornecedores.
Manifesto: É uma declaração pública de princípios e intenções, que objetiva deixar
claro sua motivação.
Skill: Na tradução literal e no meio corporativo, são habilidades que uma pessoa pode
ou não ter.

MATERIAIS PARA O JOGO:
TABULEIRO

CARTAS DE ORGANIZAÇÃO

CARTAS DE MANIFESTO

CARTAS BÔNUS

CARTAS ÔNUS

CARTAS DE DESAFIO/RESPOSTA

VERSO DAS CARTAS
ORGANIZAÇÃO:

MANIFESTO:

BÔNUS/ÔNUS/DESAFIO:

RESPOSTA:

