
REGRA DO JOGO DE XADREZ - O jogo é para 2 participantes. Utiliza-se um tabuleiro de 
xadrez e peças brancas e pretas. O jogador com as peças brancas começa o jogo. 
 
OBJETIVO - Quem capturar o rei adversário vence o jogo. Quando colocado em perigo se diz
Xeque. Quando não tiver alternativa de jogo para o adversário se diz Xeque-mate.
 
POSIÇÃO INICIAL DO JOGO DE XADREZ

 
PEÇAS
Um rei branco e um preto. Uma dama branca e uma preta. Duas torres brancas e Duas 
pretas. Dois bispos brancos e dois pretos. Dois cavalos brancos e dois pretos. Oito peões 
brancos e oito pretos.

MOVIMENTO DAS PEÇAS
 
CAPTURA - Movimento de uma peça para uma casa ocupada por uma peça adversária.
 
MOVIMENTOS POSSÍVEIS DE CADA UMA DAS PEÇAS DO XADREZ
Não podemos mover nenhuma peça para outra casa ocupada por uma peça de mesma cor.
 
1-DAMA  - Move-se para qualquer casa ao longo da coluna, fileira ou diagonal que ocupa e 
não pode pular nenhuma peça em seu caminho.
2-TORRE - Move-se a qualquer casa ao longo da coluna ou fileira que ocupa e não pode pular
nenhuma peça em seu caminho.
3-BISPO - Move-se a qualquer casa ao longo de uma diagonal que ocupa e não pode pular 
nenhuma peça em seu caminho. 
4-CAVALO - Move-se para uma casa para frente e uma casa para diagonal. Ou uma casa 
para diagonal e uma casa para frente. O cavalo também move-se para uma casa para trás e 
uma casa para diagonal. Ou uma casa para diagonal e uma casa para trás. 
5-PEÃO – Move-se para uma casa vazia à sua frente na mesma coluna. No primeiro lance o 
peão pode avançar duas casas à sua frente na mesma coluna.
6-REI – Move-se para qualquer casa adjacente não atacada por peças adversárias.
 


