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Combate (jogo) 
 
 
1. Histórico 
 

Combate é um jogo de tabuleiro lançado pela Estrela em 1974 com o nome 
de Front, posteriormente substituído por Combate. É um jogo praticado por duas 
pessoas em que o objetivo é capturar a bandeira adversária. As origens do jogo 
podem ser traçadas até o clássico jogo de tabuleiro chinês Xo Dou Qi ou "Xadrez 
dos Animais". 
 
2. Tabuleiro e peças 
 

O tabuleiro padrão é um quadriculado com 10 casas na horizontal por 10 
casas na vertical. Cada jogador só vê a identificação e os valores de suas próprias 
peças. Do exército inimigo só vê o posicionamento das peças. 

Existem dois tipos de peças: as móveis e as imóveis (ver Tabela 1). 
 

Tabela 1. Identificação e características das peças de cada exército. 
Peça Valor Quantidade Observação 

Bandeira 0 1 Imóvel* 
Bomba 0 3 Imóvel** 

Espião 1 1 
Única peça que pode derrotar 
o marechal 

Soldado 2 8 Pode utilizar corrida*** 
Cabo armeiro 3 3 Pode desarmar as bombas. 
Sargento 4 4  
Tenente 5 4  
Capitão 6 4  
Major 7 3  
Coronel 8 2  
General 9 1  
Marechal 10 1 Pode ser morto pelo espião. 
*  Quando a bandeira de um exército é capturada pelo adversário, o jogo acaba 

e o que teve sua bandeira capturada é derrotado. 
**  As bombas são peças que derrotam qualquer outra, com exceção do cabo 

armeiro. Quem ataca bomba acaba morrendo (exceto cabo armeiro, que a 



desarma). A bomba atacada desaparece do campo (porque explodiu ou 
porque foi desarmada). 

***  Os soldados podem se mover mais de uma casa por vez (a corrida). Podem 
passar por casas ocupadas desde que o destino esteja desocupado. 

 
As peças móveis são usadas para invadir o território adversário, derrotar 

suas peças e capturar a bandeira, sendo este, o objetivo do jogo. As peças móveis 
só se deslocam uma casa por vez (exceto os soldados). O deslocamento de todas 
se dá na vertical, na horizontal ou na diagonal. Cada uma tem um valor, que 
representa seu poder. Quanto maior o valor, mais forte é a peça. 
 
 
3. Funcionalidades básicas: 
 

O programa deverá implementar as seguintes funcionalidades básicas: 
1. (1 ponto) Posições aleatórias das peças. O posicionamento das peças no 

tabuleiro no início do jogo é aleatório (sorteado pelo programa), nas casas 
próximas ao jogador. Cada posição do tabuleiro só pode ser ocupada por 
uma única peça. 

2. (1 ponto) Aumento do valor das peças. A cada 5 turnos, todas as peças 
aumentam o seu valor em uma unidade até, no máximo, 10 (valor do 
Marechal), exceto o Espião que permanece sempre com valor 1 (um). 

3. (1 ponto) Apresentação do tabuleiro e opções. Deve ser apresentado o 
tabuleiro com as peças no terminal, juntamente com as opções de jogo ao 
usuário da vez. Para o exército dirigido pelo jogador, as suas peças são 
todas identificadas e têm seus valores revelados. A localização das peças 
do exército inimigo é apresentada, mas com identificações e valores ocultos 
(a não ser no jogo aberto – ver adiante).  

4. (1 ponto) Movimentação das peças. O jogo deve permitir que haja 
movimento da peça móvel selecionada (pelo exército da vez) na horizontal, 
vertical ou diagonal, conforme especificado para as peças móveis em geral 
e para os soldados. 

5. (1 ponto) Ataque. Uma peça do exército da vez pode optar em atacar uma 
inimiga, se estiverem em casas contíguas.  

a. Ao ser realizado o ataque, com sucesso ou não, a peça do inimigo é 
identificada e seu valor é revelado.  

b. A peça de menor valor é derrotada. Se ambas têm mesmo valor a 
atacada é derrotada. 

c. A peça vencedora permanece no local da peça atacada.  
d. Se a inimiga permanecer, volta a ocultar identificação e valor.  
e. A peça derrotada é retirada do tabuleiro.  
f. O espião é a peça mais fraca do jogo, de valor 1, e o marechal a 

mais forte, de valor 10. Mas se um espião atacar um marechal, este 
morre, e se o contrário acontecer, um espião for atacado por um 
marechal, é aquele que morre. Ou seja, entre o espião e o marechal, 
o que atacar vence.  



6. (1 ponto) O objetivo. Cada exército tem por objetivo capturar a bandeira do 
exército inimigo. Duas outras formas de vencer são: (a) deixar o adversário 
sem movimentos legais (derrotando todas as suas peças móveis, por 
exemplo) e (b) o oponente desistir. 
 

4. Funcionalidades de adaptação do jogo: 
 Além das funcionalidades básicas, o programa deverá permitir as seguintes 
funcionalidades de adaptação: 

1. (1 ponto) O computador como oponente. O adversário do jogador será o 
computador. Não será exigida nenhuma inteligência no jogo realizado pelo 
exército do computador, mas a cada jogada alguma peça móvel do 
computador deve avançar pelo menos uma casa (ou atacar uma peça 
inimiga). 

2. (1 ponto) Jogo aberto. O usuário pode indicar que o jogo seja executado 
com todas as peças (inclusive as do inimigo) com identificações e valores 
visíveis sempre. 

3. (1 ponto) Alteração do tamanho do tabuleiro. O usuário poderá definir um 
tamanho diferente para o tabuleiro com limites entre 10 e 15 para linhas e 
entre 10 e 15 para colunas. 

4. (1 ponto) Corrida (movimentação das peças sem limite). O usuário, ao 
movimentar uma peça, poderá optar pela movimentação básica (cada peça 
move-se uma casa por vez e o soldado várias casas por vez) ou pela 
movimentação avançada (cada peça move-se como um soldado: várias 
casas por vez). De qualquer forma, isto só é válido para as peças móveis e 
a movimentação deve ser sempre na mesma linha ou na mesma coluna, ou 
na mesma diagonal. Quando é escolhida a movimentação avançada, a 
peça movida deve revelar sua identificação e seu valor, ao exército inimigo, 
na próxima jogada deste. 
 

5. Pontos extras: 
 Os itens a seguir são opcionais, mas se implementados corretamente, 
somam pontos extras ao trabalho, considerando-se o máximo de 10 (dez) pontos: 

1. (0,5 ponto) Definição de obstáculos do terreno. O usuário poderá indicar 
posições do tabuleiro onde serão colocados obstáculos. Essas posições 
não poderão ser ocupadas por peças. O número de posições bloqueadas 
deve ser menor que a largura do tabuleiro. Os soldados também não 
podem passar por obstáculos. 

2. (0,5 ponto) Movimentos inteligentes do computador. Para o computador, 
este deverá usar estratégias inteligentes de movimentação e de ataque de 
peças. Por exemplo: seleção de casas estratégicas para defesa da sua 
bandeira, ataque a peças inimigas em posição de risco para sua bandeira, 
etc. 

 
 

6. Critérios de avaliação 
Leia com atenção os critérios de avaliação: 

6.1. Código 



1. A implementação deve seguir as orientações dadas em aula quanto a 
convenções de codificação para identificadores e estrutura das classes. 

2. As classes devem ser documentadas utilizando os recursos do Javadoc, 
com no mínimo os seguintes itens: nome do autor, data ou versão, 
descrição breve de cada atributo e método, parâmetros e tipos de retorno. 

3. Atenção: o código no interior dos métodos não deve ser comentado. Para 
um modelo, consulte a documentação da Java API. 

 
6.2. Entrega e apresentação 

1. O desenvolvimento do trabalho final é individual. 
2. Os arquivos contendo o código-fonte (.java) devem ser compactados e 

submetidos individualmente pelo Moodle até a data e hora especificadas. O 
arquivo compactado deve ser formado pelo nome e sobrenome do aluno: 
nome_sobrenome.zip. O nome do projeto dentro da pasta deve ser igual ao 
nome do arquivo .zip. 

3. Data de entrega e apresentação para todos os trabalhos no Moodle: 
conforme cronograma da disciplina, até o horário de início da aula 
(impreterivelmente, não haverá adiamento). 

4. Durante a apresentação será avaliado o domínio da resolução do problema, 
podendo inclusive ser possível invalidar o trabalho quando constatada a 
falta de conhecimento sobre o código implementado. 

 
6.3. Penalidades 

1. A cópia parcial ou completa do trabalho terá como consequência a 
atribuição de nota ZERO ao trabalho dos alunos envolvidos. A verificação 
de cópias é feita inclusive entre turmas. 

2. Não serão aceitos trabalhos com erros de compilação. Programas que não 
compilarem corretamente terão nota ZERO. 

3. Trabalhos entregues, mas não apresentados, terão nota ZERO. 
 


