


Estas informações superexclusivas 
chegaram diretamente da equipa de 
programação da Mojang.

CENAS DA MOJANG
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ÚLTIMAS NOTAS

N.º DE JOGADORES 2

MODO DE JOGO SOBREVIVÊNCIA

DIFICULDADE NORMAL

TIPO DE JOGO 1V1

DURAÇÃO DAS RONDAS N/D

JOGO POR CLASSES SIM

Esta caixa surge junto de todos os jogos 
no guia. Para uma explicação do que 
cada categoria significa, e para receberes 
ajuda na configuração dos teus minijogos, 
espreita a secção 3 — Aspetos Técnicos — 
no final do livro.
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INTRODUÇÃO

J á venceste todas as ameaças que o Overworld te apresentou? Os perigos do Nether 
não são nada para ti? O bafo flamejante do dragão de Ender dá-te vontade de rir? Então, 

está na hora de enfrentares o desafio mais mortífero que podes encontrar no Minecraft: os 
outros jogadores! Na verdade, é muito divertido enfrentar outros jogadores, seja qual for 
o teu nível de habilidade, e este livro vai mostrar-te como o podes fazer! Quer pretendas 
aguçar as tuas capacidades de controlo do elytra, testar a tua lâmina contra outros 
combatentes, provar a tua mestria sobre os mobs ou exibir o teu parkour, as construções 
neste guia têm algo para te oferecer. Mesmo que estejas apenas a começar, vais encontrar 
dicas que te ajudarão a encurtar a jornada para te tornares um especialista. Chegou a hora 
de lutares pela vitória, mas não te esqueças das regras do fair play !

MARSH DAVIES
A EQUIPA DA MOJANG
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VAGAS DE MOBS
Enquanto jogador experiente do Minecraft, certamente já sabes como lidar com uma horda 
de mobs hostis. Mas no minijogo Vagas de Mobs também irás competir contra outro jogador, 
o que torna as coisas duplamente difíceis. Posicionados em duas faixas lado a lado, terão de 
competir para ver quem consegue derrotar uma vaga de mobs intimidantes primeiro.

COMO JOGAR
O objetivo do jogo é derrotar todos os mobs na tua faixa antes que 
qualquer um deles atravesse a linha onde te encontras e antes que o teu 
adversário consiga derrotar todos os seus mobs. Recomendamos que 
utilizes o jogo por classes para este minijogo. Para ficares a saber mais 
sobre o sistema de jogo por classes, consulta as páginas 62–69.

Cada jogador escolhe uma faixa e 
permanece na linha, armado com um arco 
e flechas encantado e uma espada de 
diamante. Quando o jogo começar, cada 
participante avança para a sua faixa.

N.º DE JOGADORES 2

MODO DE JOGO SOBREVIVÊNCIA

DIFICULDADE NORMAL

TIPO DE JOGO 1V1

DURAÇÃO DAS RONDAS N/D

JOGO POR CLASSES SIM
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Alguns mobs, como os zombies e os 
esqueletos, ardem ao sol. Certifica-te de 
que constróis o teu jogo numa área com 
um nível de luz de 7 ou inferior.

DICA

A chave da vitória está em priorizar os 
mobs. Os creepers podem ser letais, 
mas são muito lentos. Talvez seja melhor 
passares a correr por eles, lidares com os 
arqueiros e depois eliminares os outros 
mobs num combate corpo a corpo.

CENAS DA MOJANG
São libertados 50 mobs em cada faixa na direção dos 
jogadores, que terão de os abater antes que atravessem a 
linha.

Se um jogador permitir que um mob 
atravesse a sua linha, perderá o jogo. Vence 
o primeiro jogador que conseguir derrotar 
todos os seus mobs.
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ARENA PARA VAGAS DE MOBS
O conceito do minijogo Vagas de Mobs é muito simples, mas existem vários elementos divertidos e criativos 
que podes adicionar à arena. Experimenta alguns dos seguintes.

A arena é essencialmente um grande retângulo 
dividido em duas faixas, mas pode localizar-se  
em vários tipos de estruturas. Cada faixa deverá ter 
10 blocos de largura e 20 blocos de comprimento. 
Os mobs deverão estar a pelo menos 16 blocos de 
um jogador antes de se começarem a mover na 
sua direção.

Constrói uma cabeça de mob 
gigante na extremidade das faixas, 
com um buraco grande a fazer 
de boca. Será aqui que os mobs 
surgirão — já voltaremos a falar disto 
no passo 4.

Posiciona 3 distribuidores no interior 
da cabeça e enche-os de ovos de 
geração de mobs. Ambos os jogadores 
deverão enfrentar o mesmo número  
de cada tipo de mob para  
assegurar uma competição  
justa. Experimenta 20  
zombies, 20 esqueletos  
e 10 creepers.
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As duas faixas devem ficar separadas  
por uma fileira de barras de ferro para que 
os dois jogadores possam ver o que se 
passa na faixa do adversário.

Os distribuidores de esqueletos e 
zombies deverão ativar-se com maior 
frequência que o distribuidor dos 
creepers. Cria dois circuitos de relógio 
como o apresentado em baixo: um lento 
para os creepers e um mais rápido para 
os esqueletos e os zombies.
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COMO JOGAR
Cada jogador precisará de um arco e bastantes 
flechas. O objetivo é disparar uma flecha para cada 
buraco (um bloco vazio no solo marcado por uma 
bandeira construída a partir de postes de vedação) 
no campo de golfe, e com o menor número 
possível de disparos. Cada jogador recebe um 
ponto por cada disparo efetuado e vence aquele 
que tiver a menor pontuação no final do jogo.

Viaja para o ponto onde a flecha 
aterra e marca o local com 
um bloco. Cada jogador deve 
utilizar um bloco de marcação 
diferente de modo a evitar 
confusões.

Posicionado num ponto de 
partida bem sinalizado,  
o primeiro jogador dispara 
a sua flecha na direção do 
primeiro buraco.

GOLFE COM FLECHAS
O golfe com flechas proporciona-te a oportunidade para melhorares a tua pontaria com  
o arco. Os jogadores deverão tentar disparar flechas para vários buracos ao longo de  
um campo de golfe desafiante e imprevisível com o menor número possível de disparos.

N.º DE JOGADORES 2-10

MODO DE JOGO CRIATIVO

DIFICULDADE NORMAL

TIPO DE JOGO TODOS CONTRA 
TODOS

DURAÇÃO DAS RONDAS N/D

JOGO POR CLASSES NÃO
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Estás a ter problemas em avaliar a distância 
dos teus disparos? Damos-te uma dica: quando 
disparada na horizontal, uma flecha mover-se-á 
cerca de 3 blocos com um mínimo de força. Se 
disparares com a força a meio, a flecha move-se 
cerca de 15 blocos e com a força máxima 
ascende aos 24 blocos. Mas o ângulo faz toda 
a diferença: aponta 45 graus para cima a partir 
do horizonte e poderás aumentar o teu alcance 
para 120 blocos, com força máxima.

CENAS DA MOJANG

Segue-se a vez do próximo jogador, 
até todos os participantes efetuarem 
o seu primeiro disparo. De seguida, o 
primeiro jogador remove o bloco de 
marcação do ponto onde a sua flecha 
caiu e posiciona-se nesse mesmo 
local para efetuar o próximo disparo.

Os jogadores continuam a 
disparar flechas à vez até todos 
completarem o primeiro buraco. 
Só no final poderão passar para 
o buraco seguinte.

O jogo termina quando todos 
chegarem ao final do campo.  
Os pontos são adicionados e o 
jogador com menos pontos será 
declarado vencedor.
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