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SECÇÃO 1
DESCRIÇÃO GERAL DO 

FORTNITE BATTLE ROYALE
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E stás prestes a saltar de uma aeronave (mais conhecida como Battle 
Bus) na companhia de mais 99 soldados. Aqui em cima, sobre esta 

grande ilha, estás em segurança, mas infelizmente o teu destino 
encontra-se lá em baixo.

Na verdade, o Fortnite é composto por dois jogos num só. Estás 
prestes a descobrir estratégias fantásticas para o Fortnite Battle 
Royale, que se tornou um jogo muito popular entre os jogadores de 
PS4, Xbox One, PC e Mac.

Para quem prefere jogar em movimento, a Epic Games lançou 
uma versão para iOS (iPhone e iPad) do Fortnite Battle Royale.  
As versões móveis são compatíveis com as versões de PC, Mac, PS4  
e Xbox One do jogo. Como tal, podes jogar no teu iPad, iPhone ou 
smartphone ou tablet Android contra jogadores noutros sistemas  
de jogo.
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Vais mergulhar em queda livre em direção ao solo até à altura em 
que ativares o teu planador para te ajudar a aterrar em segurança. 
A tua primeira decisão importante neste jogo PvP (Player versus 
Player ou Jogador versus Jogador) para 100 pessoas é determinar  
o ponto mais seguro para aterrar. Enquanto estás a cair, e depois  
de ativares o planador, podes controlar a direção em que vais atra-
vés do comando, teclado/rato ou ecrã tátil, por isso aproveita bem.

Fortnite Hacks V2 PT txt justificado.indd   9 05/06/2018   14:53



FORTNITE BATTLE ROYALE

10

Quando o ar em teu redor adquirir uma tonalidade roxa e azu-
lada e o mapa apresentado no canto superior direito ficar também  
ele pintado a roxo, isso quer dizer que estás no meio da tempestade 
mortífera.

Quando aterrares, estarás equipado apenas com uma mochila 
vazia, um mapa e uma picareta, por isso é essencial procurares armas 
e munições rapidamente, explorares o cenário em teu redor e jun-
tares todas as ferramentas e recursos que encontrares. Agora, o teu 
objetivo é sobreviver. Há mais 99 soldados espalhados pela ilha e 
todos eles querem acabar contigo! 

Apenas um dos 100 jogadores sairá da ilha vivo. Todos os outros 
serão eliminados em batalha ou tornar-se-ão vítimas da tempestade 
mortífera que se aproxima.

Mas esta não é uma tempestade normal. Ao aproximar-se — 
poucos minutos depois da tua chegada — começará a tornar ina-
bitáveis várias partes da ilha. Por outras palavras, se não evitares a 
tempestade e as áreas da ilha afetadas pela mesma, vais acabar por 
ficar cada vez mais fraco e eventualmente morrer.
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Ao longo das batalhas, recorre ao mapa para descobrires a tua 
localização, o ponto para onde te deves dirigir e a melhor forma de 
evitar a tempestade mortífera.

O principal objetivo no Battle Royale é a sobrevivência, e não 
derrotar montes de inimigos. Até podes eliminar 98 adversários, 
mas se fores derrotado pelo 99º, sairás vencido na mesma. O teu 
objetivo é sagrares-te o último sobrevivente. Aqui não há espaço 
para segundos classificados!
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O Fortnite Battle Royale não é um jogo de ação multijogador 
online normal. Para seres bem-sucedido, terás de recolher recur-
sos: madeira, pedra e metal. Usa a picareta para destruir um camião 
abandonado, por exemplo, e recolhe o metal que deixa para trás.

Usa as armas, ferramentas, munições e recursos (bem como 
outros tipos de itens) que encontrares na ilha para te defen- 
deres e derrotares os teus inimigos antes que eles te consigam 
aniquilar.
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Tarefas importantes para completar

Para sobreviveres e te sagrares como último sobrevivente no 
Fortnite Battle Royale terás de lidar em simultâneo com várias ta- 
refas, incluindo:

•  Procurar e recolher recursos, armas, munições,  
ferramentas e outros itens; 

•  Combater contra quaisquer outros jogadores que  
encontrares. Derrota-os antes que acabem contigo.  
Para sobreviveres é essencial que saibas qual  
a melhor arma e/ou ferramenta para cada ocasião; 

•  Explorar em segurança os edifícios, casas, estruturas,  
montanhas, vales, minas, lixeiras, fábricas, florestas,  
cemitérios e outros terrenos;

Usa os recursos recolhidos a partir de árvores, rochas, edifícios, 
veículos abandonados e outros elementos que encontrares para 
construíres fortalezas e outras estruturas que te possam proteger  
e dar vantagem quando passares para a ofensiva.
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•  Construir as tuas próprias fortalezas e estruturas para  
proteção e que poderão incluir armadilhas para os teus  
inimigos. Construir rampas também te poderá ajudar  
a alcançar locais de outra forma inatingíveis. 

Possuis a velocidade, a agilidade, a capacidade de combate,  
o engenho e a inteligência necessários para sobreviver? Este guia 
não-oficial está repleto de informação útil que te dará vantagem 
sempre que aterrares nesta ilha. 

Como irás descobrir, mesmo que saibas exatamente o que pro-
curar, quais as ferramentas e armas que deves usar e para onde te 
deves dirigir, nada substitui a prática! Para te tornares um mestre, 
necessitarás de:

•  Praticar o manejo dos vários tipos de armas; 
•  Aperfeiçoar as tuas capacidades de construção; 
•  Aprender a explorar em segurança;
•  Descobrir as melhores formas de atravessar a ilha. 

Cada partida de Fortnite Battle Royale é uma experiência dife- 
rente. As ações dos outros 99 jogadores contra quem estás a com-
petir em tempo real determinarão os desafios que encontrarás, 
bem como a sua dificuldade. Além disso, terás sempre de ter em  
conta a tempestade que se aproxima. 

Como cada jogador utiliza as suas próprias estratégias únicas,  
terás de te adaptar às situações que encontras.

Presta sempre atenção ao terreno e pensa na melhor forma  
de tirar partido do cenário em teu redor. Não te deixes prender 
dentro de um edifício de onde não possas escapar. Da mesma 
forma, evita ficar parado durante muito tempo em campo aberto. 
Utiliza os edifícios, as estruturas e os elementos da paisagem  
para te protegeres.
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