
CRÉDITOS

Cards against Agility é baseado no jogo Cards Against 
Humanity, o qual está disponível sob licença Creative 
Commons BY-NC-SA 2.0. 
 https://cardsagainsthumanity.com/

Cartas em português adaptadas da versão criada por Daniel 
Hommel, Silvana Wasitova, Bruce Scharlau, Nils Bernert, 
Edward Dahllöf http://tastycupcakes.org/2017/02/cards-
against-agility/

Versão desenvolvida por A. C. Hermann, disponível em: 
https://bddwarriors.wordpress.com/download/

Objetivo Discutir e conhecer práticas ágeis ou simplesmente como quebra-gelo

Jogadores 4-12

Tempo 15 a 30 min

Impressão 
do jogo:

Imprima as páginas com Perguntas e Respostas, recorte as cartas e mantenha-as 
separadas (no jogo original elas têm cores diferentes)

Setup: Embaralhe as perguntas e coloque-as numa pilha.

Embaralhe as respostas e distribua 10 para cada jogador.

Jogo: A cada rodada, um jogador (juiz) compra uma pergunta e lê para os demais.

Os demais jogadores colocam sua melhor (mais engraçada) resposta viradas para 
baixo numa pilha.

OBS: Se a pergunta tiver 2 espaços, os jogadores compram 1 carta antes de 
jogar e se tiver 3 espaços, os jogadores compram 2. São jogadas tantas cartas 
quantas necessárias para completar os espaços.

O juiz embaralha as respostas, vira as cartas e decide qual a melhor segundo 
seus critérios pessoais.

O jogador que deu a resposta ganhadora fica com a carta de pergunta, para 
indicar que marcou um ponto.

Os jogadores compram 1 carta de resposta e o jogador seguinte passa a ser o 
juiz.

Término: Quando chegar ao fim das cartas ou quando se atingir um tempo pré-
estabelecido.

O jogador que acumulou mais cartas de perguntas é o vencedor.

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/


No meu último projeto, 
_________________ realmente 
funcionava!

É assim que o mundo termina.  
Não com uma explosão, mas com 
_________________

Na nossa última retrô, o time 
decidiu _______________

Querida Abby, estou tendo 
problemas com ____________ e 
preciso do seu conselho.

_________ sempre diz que 
________ é uma boa prática

Jovens, não preciso de drogas pois 
tenho _______________.

Por que a galinha atravessou a 
rua? _______________

Desculpe, mas não pude terminar 
meu tema de casa por causa de 
_______________

Por que o Scrum Master 
atravessou a rua? _________

Bem, se me dão licença, tenho um 
encontro com _________

Isso não é Agile Cargo Cult. É 
___________________!

Uma pesquisa recente mostra que alunos de 
faculdade bebem 50% mais após exposição a 
___________________

Você precisa de mais tempo? 
________________

Por que não consigo dormir de 
noite? ___________________

Podemos aumentar nossa 
eficiência com ___________

Nunca entendi realmente 
_____________ até que encontrei 
_____________

______ salvou nosso projeto.
Num mundo arrasado por 
______________ nosso único 
consolo é _______________



_______________ mais que 
processos e ferramentas 

Talvez seja genético ou talvez seja 
__________________

Como você mede sucesso? 
______________________

É uma pena que os jovens hoje em 
dia estão se envolvendo com 
____________________.

Eu sei que é o meio da sprint, mas 
___________________

Apresentamos a incrível dupla de 
super-heróis! São ___________ e 
___________.

Resolvemos os problemas do 
nosso time através de 
______________

Disseram que estávamos loucos. Que não 
podíamos colocar __________ dentro de 
_____________. Eles estavam errados!

Sobre o que o Scrum Master está 
pensando agora? 
____________________

O que terminou com o meu último 
relacionamento? 
_______________

Papai, por que a mamãe está 
chorando? ___________________ ________? O time conserta!

__________ é uma armadilha! Temos muitos problemas, porém 
_______________ não é um deles.

O que é esse cheiro? 
_________________

Por que estou todo machucado? 
________________________

Sim, eu matei __________. 
Querem saber como? 
__________________ 

O que é esse som? 
________________



A Terceira Guerra Mundial será 
disputada com ____________

Qual o próximo brinquedo do 
McLanche Feliz? __________

_______ tem 1001 utilidades. Bebo para esquecer _______.

Ninguém espera a Inquisição 
Espanhola! Nossas principais armas 
são medo, surpresa e _________!

Passo 1: ______________   
Passo 2: ______________  
Passo 3: LUCRO!

A seguir na ESPN2: o campeonato 
mundial de _________________

Por que estou assim melecado? 
____________________

Gente, eu sei que a ideia foi minha, mas 
estou tendo sérias dúvidas sobre 
__________________

Qual o meu super-poder secreto? 
__________________

O que nunca falha em animar uma 
festa? _____________

O que eu trouxe de volta de 
Amsterdam? ______________

O que existe aos montes no Céu? 
_________________

Regras de segurança em 
aeroportos agora proibem 
______________ em aviões.

Sessão da Tarde apresenta 
"_____________ : a história de 
____________________"

__________ é uma encosta 
escorregadia que leva a 
___________

O dobro de ______________ na 
metade de ___________

Um jantar romântico à luz de velas 
seria incompleto sem  __________



Os acadêmicos pensam que tudo se 
resume a  _____________ mas 
consultores Agile sabem que existe 
____________________

________________ mais  
________________ é igual a 
________________

_____________________? 
Precisamos de uma ferramenta 
para isso!

O cliente quer ____________

Qual é mesmo o valor de negócio 
de ____________ ?

Precisamos automatizar 
_______________

Não me lembro de _________. 
Isso foi antes das minhas férias. Todo time deveria ter _______

O cliente acha que ele precisa de 
____________ porém na verdade  
precisa de ______________

__________ nos ajudará a atingir 
nosso objetivos de negócio

Onde está nosso _________? 
Temos ________________ Nós sempre fizemos ________

Ágil versus Cascata é como 
_________ versus ________ Não mostre ______ na review!

Colocamos todos os ___________ 
na especificação de requisitos

________ realmente me 
entusiasma!

Não é sobre ___________, é sobre 
entendimento mútuo.

Nós já tentamos _________ e não 
funcionou.



________________ é muito 
grande. Precisamos dividir. _____ não estava no contrato.

Acabo de assistir esse vídeo 
terrível! Por favor compartilhe  
#STOP #_____________

Para o meu próximo truque, irei 
tirar ___________ de dentro de 
_________________

A vida do P.O. mudou 
completamente com 
____________________

Como eu mantenho meus 
relacionamentos indo tão bem? 
___________________

O tema para o Carnaval do ano 
que vem é  ______________

E o Oscar de __________ vai para 
_______________

O que me deixa com gases? 
________________

Me solte que eu quero 
____________________



sou atormentado por 
feedback

dobro do trabalho em 
metade do tempo

critérios de aceitação o incrível PO invisível

Kanban é só uma previsão

Daily Dance refatoração

Feedback valores e princípios

a Teoria das Restrições horas

o burndown story-points

reuniões de Planning que 
duram 8 horas reuniões

o fantasma de um Scrum 
Master mentir



post-its desalinhados Agile Subway Map

Desenvolvedor COBOL full-
stack o método científico

Essential SAFe programação em par 
promíscua

instalar Agile nos times teoria das contrações

Big Room Planning a marcha da morte

Time de Alto Desempenho coaching

agora estamos fazendo PO-
stories confluência

testamos na próxima sprint wikipedia

custo aumentando Transformação ágil Big 
Bang



ressaca o novato

mudando a duração da 
sprint atirado sobre a parede

UML ScrumMaster

a invenção do SCRUM quebrar o build

faremos 110% canetinhas

não é meu trabalho o fator ônibus de 1

falante nativo de Portunhol agile games

chocolate mais álcool

os testes são realizados na 
Ucrânia spoilers



uma retrospectiva só com o 
ScrumMaster agilidade do processo

membros do time no exterior Scrum de mentirinha

lança-chamas comando-controle

gerência intermediária mentir na daily

abraços manter-se calado

abraçar desenvolvimento 
decremental

o Gerente de Projetos 
Tradicional, isso é, o 

ScrumMaster
porcos & galinhas

departamento de RH Gamification

uma força-tarefa fazer a daily na piscina



CEO tranquilão inspecionar & adaptar

entrega contínua sofrer abuso verbal

um PO que microgerencia eXtreme choramingar

cliente on-site um item de ação

fanático do modelo cascata o processo de login

desenvolvedores dando 
risadinhas

colega estranhamente 
silencioso

por que não? os guardanapos do coquetel

times de Scrum com 20 
pessoas Máximo Produto Sonhado

Team-Breaking Games a Internet



a data de entrega estimar em dias-homem

extender a sprint debugar em produção

kanban sem limite de WIP trabalho em equipe

daily de duas horas documento de requisitos

verba anual para Agile codar sóbrio

projeto guru da metodologia

pergunte ao Time amor

pergunte ao PO um feature toggle

pergunte ao ScrumMaster uma persona de serial killer



pergunte ao Gerente de 
Projeto coaching pessoal

backlog escrito em um post-
it

não é um bug, é uma 
feature

uma pilha de user-stories de 
@#$@%!!! nós migramos para a nuvem

vamos trocar para o Nexus funcionalidade bugada

pular a Retrospectiva planning dice

colegas bêbados não piscar

obter insumos backlog vazio

tamanhos de camisetas mostrar o seu eu rebelde

pipeline de Entrega 
Contínua quebrado o efeito de Dunning–Kruger



simplesmente fecha isso não há verba suficiente

planning poker setar o indicador do build 
para uma escala de cinza

team charter kudo-cards

acordos de trabalho você está fazendo errado

sobriedade o usuário está errado

scrum of scrums peças de LEGO

emoções humanas coloque no post-it

POs com o coração partido fracasso

cupcakes gostosos cultura de ownership



ScrumMaster bêbado compaixão

grande quadro visível usar um boneco de vodu

estamos presos na sauna Planejamento da Sprint

retrospectivas 
desagradáveis documentação

entrega contínua de cerveja Sprint de Planejamento

adoção de Agile bugs

coletar os post-its DevOps

escrever no quadro-branco 
com marcador permanente programação em par

3 Amigos meu time



uma coluna no quadro de 
tarefas o cliente

retrospectiva por vídeo uma torre de marfim

um ScrumMaster morto colegas que cheiram mal

desabilitar os testes o Gerente de Mudanças

PDCA 11 meses de Storming

os arquitetos autenticação

Scrum a sauna

nossa DoD anotar num post-it

facilitação visual remova isso da demo



marshmallow challenge conferências

sprint fracassada comentar o código

aviões de papel coloque em produção 
AGORA

um ticket no Jira isso é desperdício

Product Owner ausente sempre fizemos desse jeito

Gerente de Projeto Agile padrões de código

Jira prototipar

na minha máquina funciona dividir

cortes de custo fazemos reunião de pé



ficar no banheiro durante a 
daily coloque na wiki

um pedaço de pau para 
bater nas pessoas trabalhar de casa

não dar a mínima para o 
resto do time Kaizen

Dívida Técnica nenhuma visão

sprint de correção de bugs gin e tônica

pessoas que não param de 
falar cerveja choca

uma bosta impedimentos

alergia a post-it programadores de verdade 
testam em produção

remover da sprint scaling



#NoEstimates! facilitador

retrospectivas retrôs ver o PO chorando

trabalho em equipe limitar o WIP

o cliente não irá pagar por 
isso pre-mortem

retrospectivas de 
sentimentos olhando para as paredes

code review ignorando o óbvio

quebramos a sprint sonho do microgerente

automação refinar o backlog

porque somos ágeis concurso de canções Ágeis



perguntas poderosas sprint de refatoração

propaganda de curso de 
Scrum

nosso Cumulative Flow 
Diagram

não vemos o testador há 
semanas é um experimento

usabilidade Sequência de Fibonacci

queimar tudo hierarquia

o processo timebox

backlog desordenado LeSS

Go Horse o CEO mandou

Cynefin ScrumMaster que decide



mínimo produto viável PDCL sincero

done-done PMI

Teoria do Caos Waterfall Games

brincar com peças de Lego um burndown subindo

shu-ha-ri nós mudamos os requisitos 
do cliente

mob-programming nós mudamos os critérios de 
aceitação

post-its nós mudamos a Definition of 
Done

gerenciamento de portfólio 
falso time sem um quadro

um burndown sexy perder a release



Sprint Zero não está no orçamento

certificação sprint

você pode me fazer um 
pequeno favor

Histórias de Usuário fora de 
controle

um novo canvas gerador aleatório de story 
points

PSPI - potentially shippable 
product increment funcionalidade

escrever um teste membro remoto do time

User Acceptance Testing 
(UAT) parear

injeções de vírus Agile DSDM - Dynamic systems 
development method

é assim que fazemos treinamento para 
certificação de ScrumMaster



comprometimento congelamento

lamber os cartões de User 
Stories para marcar que são 

seus

não podemos colar coisas 
nas paredes

não fazemos isso de 
documentação resistência

meta da sprint sonhando com o modelo 
cascata

POG (Programação 
Orientada à Gambiarra) release-train engineer

testadores felizes lambendo o lado de trás dos 
post-its

Scrummerfall UNsafe

metáforas envolvendo 
carpintaria a zebra e a girafa

acontecem muitos acidentes porque nos disseram



gerente de projeto sendo 
ScrumMaster o ScrumMaster decidiu

dot-voting Product Backlog

dor de barriga ScrumMaster do inferno

dinâmica de grupo uma gravata que dispara 
50.000 volts

retrospectiva reunião de planejamento de 
roadmap anual

zoar o ScrumMaster Manifesto Ágil

ficamos sem post-its temos um backlog separado 
para isso

uma pilha com as cabeças 
dos antigos ScrumMasters usaremos post-its

o chicote do ScrumMaster definição de diversão


