


POKER

AÇÃO
É a sequência de jogadas numa mesma mão.  
 
ALL IN
Ação de apostar todas as suas fichas em um determinado momento da mão.  
 
BET
Se ainda não houver qualquer aposta na ronda de apostas a decorrer, um jogador pode apostar.  
Se um jogador apostar, o jogador adjacente (no sentido dos ponteiros do relógio), bem como 
quaisquer jogadores subsequentes poderão desistir, subir ou pagar. 
 
BET POT
É um termo utilizado em jogos com limite de pote, correspondendo à aposta máxima do jogador com voz. 
 
BIG BLIND
Refere-se a maior aposta obrigatória, que tem de ser realizada antes da distribuição das cartas.  
Também pode ser utilizado para determinar uma das posições da mesa. 

CARTAS COMUNITÁRIAS
São aquelas que podem ser utilizadas por todos os jogadores, distribuídas de face virada para cima,  
no centro da mesa. 

CASH GAMES 
Jogo no qual as fichas representam dinheiro, com as blinds fixas, podendo o jogador parar de jogar  
a qualquer momento. 

CHECK 
Se não houver aposta na ronda de apostas corrente, um jogador pode passar a vez. O ato de 
passar transfere a possibilidade de ação para o jogador imediatamente à esquerda (no sentido dos 
ponteiros do relógio). Passar não implica uma renúncia ao pote, representa apenas o direito de não 
querer apostar. Se todos os jogadores ainda em jogo passarem durante uma ronda de apostas,  
a ronda é considerada completa.

CALL
Se tiver havido uma aposta na ronda atual, um jogador poderá pagar. Ao pagar, o jogador igualará  
a aposta atual do(s) seu(s) adversário(s).

CAVE 
Total de fichas de um determinado jogador, que poderão ser colocadas em jogo, dentro dos valores 
mínimos e máximos daquela mesa. 

CROUPIER 
Pagador de banca / dealer. 

FICHA 
Símbolo convencional, que reveste a forma circular (rodelas) ou retangular, feito de osso, plástico, 
madrepérola, marfim ou metal, e que representa dinheiro num casino. 

FIGURAS
O Rei, a Dama e o Valete. 



FLOOR 
Dirige o funcionamento das mesas de jogo de Poker Texas Hold’em, fiscaliza todas as operações 
nelas efetuadas, nas quais colabora para facilitar a sua correta execução. 

FOLD 
Ao desistir, renuncia a qualquer interesse no pote. Um jogador que desiste não pode voltar a apostar 
qualquer quantia durante a presente mão do jogo.

HEADS-UP
Quando o jogo decorre apenas com 2 jogadores ativos na ação. 

MARCADOR
Objeto que se coloca em cima das cartas do jogador, para as proteger no decorrer da ação.  
Poderá ser utilizada uma ficha da sua cave para o mesmo efeito. 

PARTIDA
Sessão de jogo com uma duração certa e determinada, que abrange 2 dias do calendário, isto é, 
começa num dia e termina no outro dia a seguir, não podendo ultrapassar, no conjunto, 12 horas 
seguidas. 

POT
Somatório das apostas iniciais com as restantes apostas igualadas, que se vão verificando  
nas diferentes fases da ação. 

RAKE
Percentagem que reverte a favor do casino, comissão.

RAISE
Se tiver havido uma aposta na ronda atual, um jogador poderá aumentar a mesma. O jogador  
de poker deverá não só igualar a aposta atual, mas acrescentar um tanto mais. Todos os jogadores 
subsequentes deverão pagar ou aumentar ainda mais (“re-raise”), de forma a manifestar o seu 
interesse no pote

SMALL BLIND
Aposta obrigatória, efetuada pelo jogador à direita da big blind. O valor da small blind é metade  
da big blind. 

SPLIT POT
Pote dividido entre 2 ou mais jogadores que tenham a mesma combinação de 5 cartas. 

STACK
Quantidade de fichas que o jogador tem na sua cave. Straight – é uma sequência de 5 cartas.  
Voz – momento em que a ação pertence a um determinado jogador.

SHUFFLER
Baralhador automático de cartas. 

SIDE POT
É um pote secundário ou paralelo, sendo distinguido apenas por ser disputado entre os jogadores 
ainda ativos na ação, ou seja, ainda com voz nas rondas de apostas seguintes. 




