Conhecendo a nota de 1 0 Reais
Dicas e passatempos para você
conhecer nosso dinheiro de verdade!

Olá, amiguinho!
Essa aqui é a nota de
10 Reais, a única nota de
polímero (plástico) do Real.
Existem coisas curiosas e
bem legais que
você pode ver nela.
São os ELEMENTOS DE
SEGURANÇA DO REAL,
que servem para garantir
que a cédula é de verdade
mesmo. Quer ver?

1 - Filtro verificador

2 - Janela transparente

3 - Imagem latente

Tá vendo essa bolinha
vermelha? Ela é o filtro
verificador. Quando
você dobra a cédula
ao meio e coloca a
bolinha vermelha em
cima do desenho do
barco, vai aparecer o
número 10 dentro dela.

A rosa-dos-ventos é
essa estrela que fica
em volta do filtro
verificador (a bolinha
vermelha). Uma parte
dela é transparente e,
por isso, essa
parte é chamada
janela transparente.

Vire o lado da cédula
que tem o desenho do
Pedro Álvares Cabral
para cima e segure a
nota bem retinha na
frente dos seus olhos.
Ao lado de DEZ REAIS
tem o desenho de um
azulejo (é um losango).
Dentro dele você vai
ver 2 letras: BC.
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4 - Marca d’água
Segure a cédula contra a luz. Do lado do número
10, perto do barco vermelho, vai aparecer a figura
de outro barco.
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5 - Impressão em alto-relevo
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Experimente passar o dedo na figura do Cabral e
você vai sentir o papel mais alto que no resto da
cédula. É o alto-relevo, que você pode sentir também
no mapa ao lado dele, nos números da nota, nos
nomes Banco Central do Brasil e Dez Reais e nas
fotos dos brasileiros do outro lado da nota.
6 - Fundos especiais
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Quando você olha a cédula bem de perto, encontra
várias linhas coloridas que formam os desenhos dela.
Essas linhas juntas são chamadas de fundo especial.

7 - Fio de segurança

Lembre-se: para seu dinheiro durar mais tempo, é importante cuidar bem
dele. Por isso, não rabisque ou suje seu Real. Mais informações: (21) 3805 6286
ou www.bcb.gov. br.

Coloque a nota contra a luz de novo e você vai ver
um fio escuro passando em cima do Pedro Álvares
Cabral. Esse é o fio magnético, que garante que a
sua cédula é de verdade.

Quero ver se você aprendeu mesmo!
Esses passatempos vão te ajudar a lembrar tudo sobre a nota
de R$ 10,00. Divirta-se com as brincadeiras e não esqueça de
conferir se a cédula que você recebeu é mesmo de verdade.

Qual a parte que falta?
Descubra qual a parte que completa o desenho.
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(Resposta: Janela transparente)

Imagem
latente

Labirinto
A marca d’água é formada por um desenho. Você lembra qual
é? Então, leve o indiozinho até ele!

Encontre os erros

Descubra a figura

Parecem 2 notas iguais de R$ 1 0 ,00, mas de perto elas são bem
diferentes. Descubra 3 erros em uma delas.

Pinte os espaços pontilhados e descubra quem
está observando a caravela.

Janela transparente, Imagem latente, Fio de segurança.

