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Ainda não te aventuraste no Mundo Superior do Minecraft? Vem desbravar novos caminhos neste jogo incrível! 
Descobre tudo aquilo de que precisas para sobreviver: como recolher minérios, fazer equipamentos,  

procurar comida e construir abrigos e armas. Inclui dicas e informações úteis sobre animais,  
monstros e sítios para que te tornes um pro no Minecraft!

A TUA AVENTURA NO MINECRAFT ESTA PRESTES A COMECAR!

PREPARA-TE E COMECA JA A EXPLORAR!
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ola!
E stamos muito satisfeitos por teres decidido começar a jogar  

o Minecraft! Escolher este livro para te ajudar foi uma 

excelente ideia. Aqui poderás encontrar imensos guias e dicas 

úteis para a sobrevivência e a criação no Mundo Superior.

Há muita coisa para aprender quando começas a jogar  

o Minecraft, mas não te preocupes! Respira fundo, lê com  

atenção e não tenhas medo de cometer erros. Vais tornar-te  

um especialista num piscar de olhos!

Ah, e não te esqueças de te divertires!

ALEX WILTSHIRE

A EQUIPA DA MOJANG
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O QUE e O 
MINECRAFT?
O Minecraft é um jogo sobre minerar e colocar blocos e partir em aventuras!  
Está localizado num mundo misterioso composto por diferentes tipos de ambientes,  
e habitados por várias espécies de animais e monstros. Podes escolher o tipo de aventura 
que desejas ter e jogar de diversas formas.

jogador INDIVIDUAL OU MULTIJOGADOR?

JOGADOR INDIVIDUAL
Podes escolher jogar o Minecraft 
sozinho. Esta é uma excelente forma 
de ficares a conhecer o jogo, já que 
tens de fazer tudo sozinho. Neste 
livro, vamos jogar o Minecraft como 
jogador individual.

multijogador
Podes convidar os teus amigos para jogarem no 
teu mundo ou visitar o deles! Podes configurar um 
Realm (um servidor separado) para jogar online em 
segurança ou um dos elementos do grupo pode 
configurar um jogo em LAN (rede de área local).

A primeira versão do Minecraft, em 2009, chamava-se 
Cave Game, ou Jogo da Caverna? Mais tarde, o nome 
mudou para Minecraft: Ordem da Pedra. Finalmente, ficou 
apenas como Minecraft. Desde o seu lançamento, o jogo  
já vendeu milhões de cópias.

SABIAS QUE…
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MODO SOBREVIVeNCIA OU MODO CRIATIVO?

MODO SOBREVIVeNCIA
Neste modo vais divertir-te imenso a combater 
contra os monstros que se escondem no escuro. 
Vais precisar de extrair recursos, encontrar comida 
e construir um abrigo para te manteres vivo. Neste 
livro, vamos jogar no modo Sobrevivência.

modo criativo
No modo Criativo não serás 
atacado por monstros e 
não precisarás de comer 
para te manteres vivo. 
Também terás acesso a 
todos os blocos e itens que 
desejares, o que significa 
que podes construir tudo 
aquilo que imaginares.

JOGAR EM QUAL DISPOSITIVO?
Podes jogar o Minecraft em muitos 
dispositivos diferentes. A edição Bedrock 
é a versão do jogo que jogas no 
Windows 10, na Xbox One, na Nintendo 
Switch, nos dispositivos móveis, no Gear 
VR e na Fire TV. Os jogadores com estes 
dispositivos podem jogar todos juntos. 
Também podes jogar o Minecraft Java 
Edition para PC ou Mac, na PlayStation, 
na Xbox 360, na Wii U e na Nintendo 3DS. 
Este livro trata a edição Bedrock.

SABIAS QUE…

No Minecraft, o tempo passa 72 vezes mais 
depressa do que no mundo real? Cada ciclo dia/
noite tem 20 minutos. O dia dura 10 minutos, o pôr 
do sol/crepúsculo dura 1 minuto e meio, a noite 
dura 7 minutos e a alvorada dura 1 minuto e meio.
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CONTROLoS
Já escolheste em que dispositivo da edição Bedrock gostarias de jogar? Ótimo, agora 
podes usar estas páginas para descobrires os controlos básicos para o teu dispositivo.  
Se não souberes o que fazer a meio de um jogo, podes procurar ajuda aqui.

RATO E TECLADO

DISPOSITIVOS MOVEIS

Usa estes controlos quando jogares na edição Windows 10 no teu computador.

Usa estes controlos se quiseres jogar no teu telemóvel ou tablet.

LARGAR

ESQUERDA

ESGUEIRAR
Toca duas vezes 
no botão central

SALTAR

DIREITA

INVENTÁRIO

PONTOS
DE VISTA

ESGUEIRAR

CORRER

AVANÇAR

DESTRUIR/
EXTRAIR ITEM

COLOCAR/
USAR ITEM

APANHAR 
BLOCO

ESPAÇOS DA BARRA DE ACESSO RÁPIDO (1-9)

RECUAR

MOVIMENTO
Mantém o dedo sobre as setas

INVENTÁRIO
Botão dos três pontos

SALTAR

COLOCAR/USAR ITEM
Toca no ecrã na área desejada

DESTRUIR/EXTRAIR ITEM
Toca e mantém o dedo no ecrã na área desejada

MINE_94522_ForBeginners_INS_P.indd   8 08/03/19   12:21



9

XBOX ONE

nintendo switch

Estes são os controlos para jogar na Xbox One e na Fire TV.

Usa estes controlos quando jogares na tua Nintendo Switch.

COLOCAR/USAR ITEM
LT (gatilho esquerdo)

COLOCAR/USAR ITEM
ZL (gatilho esquerdo)

DESTRUIR/EXTRAIR ITEM
RT (gatilho direito)

DESTRUIR/EXTRAIR ITEM
ZR (gatilho direito)

A: Saltar
B: Largar/lançar item
X: Menu de criação

Y: Inventário

A: Saltar
B: Largar/lançar item
X: Menu de criação

Y: Inventário

MOVIMENTO
Manípulo analógico 

esquerdo

MOVIMENTO
Manípulo 
analógico 
esquerdo

MUDAR ITEM SELECIONADO
LB/RB (botão superior esquerdo/direito)

MUDAR ITEM SELECIONADO
L/R (botão superior esquerdo/direito)

MUDAR ÂNGULO DE CÂMARA
Manípulo analógico  
esquerdo (premir)

MUDAR ÂNGULO  
DE CÂMARA

Manípulo analógico  
esquerdo (premir)

CORRER
Manípulo analógico esquerdo 

(mover duas vezes para  
a frente em rápida sucessão)

CORRER
Manípulo analógico esquerdo 

(mover duas vezes para a 
frente em rápida sucessão)

ESGUEIRAR/CAMINHAR
Manípulo analógico  

direito (premir)

ESGUEIRAR/CAMINHAR
Manípulo analógico 

direito (premir)

OLHAR
Manípulo 

analógico direito

OLHAR
Manípulo 

analógico direito
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Confirmar

ESTE eS TU!
Agora, que já deste uma olhadela aos controlos, podes abrir o Minecraft. Mas antes de 
carregares em «jogar» e dares início ao teu primeiro jogo, está na altura de escolheres  
a personagem que irás controlar no teu mundo do Minecraft.

Carrega no ícone do cabide ao fundo do ecrã. Existem 2 skins (aparências de personagem) à escolha: Steve e Alex. Seleciona a 
personagem com que gostarias de jogar e prime «Confirmar». Já estás pronto para dar início ao teu primeiro jogo. Vira para  
a página 14 para descobrires como podes começar a tua primeira aventura no Minecraft!

ESCOLHER A TUA PERSONAGEM

steve alex

Jogar

Conquistas

Definições

Loja
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Num jogo de Minecraft encontrarás no ecrã informações importantes acerca da tua personagem. Estas informações 
fazem parte da interface do jogo. Vamos ver o que cada uma delas significa.

A INTERFACE

O teu INVENTario

É no teu inventário que armazenas todas as 
coisas que encontras nas tuas aventuras. Tem 
27 espaços para armazenamento e uma grelha 
de criação 2×2 onde podes criar itens simples. 
Tens ainda 4 espaços para armaduras onde 
podes equipar-te com peças de armadura para 
te manteres protegido e um espaço para a mão 
secundária onde podes colocar um segundo  
item nas tuas mãos. Consulta as páginas 8–9 para 
te recordares de como abrir o inventário  
no teu dispositivo.

MIRA
Esta pequena cruz ajuda-te a 
apontares aos blocos que desejas 
minerar ou aos monstros que 
pretendes atingir. Apresenta 
o ponto exato onde usarás 
a ferramenta ou o item que 
seguras na mão.

BARRA DE SAuDE
A tua barra de saúde mostra 
quanta vida te resta. É composta 
por 10 corações e cada coração 
vale 2 pontos de saúde, por isso 
tens um total de 20 pontos de 
saúde. Perdes pontos de saúde 
se não comeres e se sofreres 
danos (por exemplo, quando 
um monstro te ataca). Mantém 
sempre a tua barra de saúde tão 
cheia quanto possível.

experiencia
Esta barra mostra-te a experiência 
que ganhaste até agora. Podes 
ganhar pontos de experiência 
ao minerar, ao derreter minérios 
e ao derrotar inimigos (mobs). 
As bolas verdes, que se chamam 
orbes de experiência, surgirão e 
irás recolhê-las automaticamente 
se estiveres perto o suficiente. 
Acumular experiência leva-te  
a subir de nível.

BARRA DE ACESSO RaPIDO
Estes 9 espaços são ideais para 
armazenares os itens que usas 
mais vezes. Também existe um 
espaço à esquerda da barra, o 
espaço da mão secundária. Se 
o espaço da barra de acesso 
rápido que selecionaste estiver 
vazio e premires o botão de 
«Usar item», usarás o item no 
espaço da mão secundária.

barra de fome
A tua barra de fome também 
é muito importante, visto que 
afeta a tua barra de saúde. 
É composta por 10 coxas 
de frango. Tens um total de 
20 pontos de fome, por isso 
cada coxa de frango vale 
2 pontos de fome. Terás de 
a manter preenchida ou 
começarás a perder pontos 
de saúde.

espacos para 
armaduras

grelha de 
criacao

Espaco da mao 
secundaria

Espacos de 
armazenamento
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AS DIMENSoES 
DO MINECRAFT
Existem três dimensões no Minecraft: o Mundo Superior, o Nether e o Fim. 
Darás sempre os teus primeiros passos no Mundo Superior e poderás viajar até 
ao Nether e ao Fim quando fores um pouco mais experiente. Dá uma olhadela 
rápida a cada dimensão aqui.

o mundo superior
Esta é a tua casa quando começas a jogar o Minecraft. Há aqui muito para 
explorar — é infinito! Quando inicias o teu primeiro jogo darás por ti em um 
de 13 ambientes diferentes (chamados biomas). Começas o teu jogo ao nível 
do mar, que é cerca de 62 blocos acima da base do mundo, mas há muito 
para descobrir no subsolo. Já voltaremos a este assunto mais tarde!
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o NETHER
Não te preocupes com 
esta dimensão infernal 
por agora, mas mais  
tarde quererás visitá-la  
para recolheres 
ingredientes para poções. 
Aqui encontrarás muitas 
criaturas perigosas, bem 
como imensa lava.

Ghast

dragao  
de ender o fim

Após muitas aventuras 
épicas, estarás preparado 
para visitar o Fim e 
tentar derrotar o dragão 
de ender. É muito 
difícil sobreviver nesta 
dimensão, visto que 
os recursos são muito 
escassos e existem 
endermen por toda a 
parte. Além disso, o 
dragão é o monstro mais 
assustador do Minecraft!
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GERAcaO
O ponto onde apareces no início do jogo chama-se o teu ponto de geração. Este local 
aleatório é muito importante, já que aquilo que encontras no teu ponto de geração 
poderá fazer a diferença entre a sobrevivência e a morte.

INiCIO AFORTUNADO
Se tiveres sorte, irás dar por ti num bioma rodeado de 
árvores, relva, animais e água — tudo isto será muito útil 
para te ajudar a sobreviver e a prosperar. Para teres as 
melhores hipóteses de sobrevivência possíveis, podes 
continuar a criar novos mundos até encontrares um que 
apresente todos estes elementos. Vais precisar deles!

Para começar um jogo de Sobrevivência para jogador individual, seleciona «Jogar», «Criar novo» e depois «Criar mundo novo». 
Certifica-te de que o modo de jogo por defeito está definido como Sobrevivência. Recomendamos que coloques a dificuldade no 
nível Fácil. Agora, escolhe «Criar» e irás entrar no teu novo mundo do Minecraft gerado de forma aleatória!

inicio azarado
Se tiveres azar, irás surgir numa área isolada ou inóspita, 
como uma pequena ilha sem recursos no meio do oceano ou 
em pleno deserto. Isto não é um início nada bom e talvez seja 
melhor iniciares um novo mundo do Minecraft se deres por ti 
num cenário deste género.

iniciar o teu jogo

Os jogadores mais jovens deverão pedir ajuda a um adulto 
para configurar o jogo.

Criar

Jogar

Conquistas

Criar novo mundo

Definições

Loja

DICA
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planalto

FlORESTa

campos de 
cogumelos

SAVANA

TAIGA

DESERTo

montanhas

planicies

pantano

floresta 
negra

selva

OCEANo

TUNDRA 
nevada

BIOMaS do mundo superior
Ao iniciares o jogo irás dar por ti num 
de 13 biomas diferentes. Os biomas 
são áreas do mundo com diferentes 
ambientes e caraterísticas. Encontras  
um pouco de tudo, desde desertos secos 
a tundras cobertas de neve.
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BLOCoS  
e ITEnS
Depois de surgires num terreno fértil poderás começar a explorar e a caçar.  
Tudo o que vês em teu redor (exceto as outras criaturas ou os jogadores) são blocos  
ou itens. Os blocos e itens podem ser combinados para criar artigos úteis que te vão 
ajudar a sobreviver.

BLOCoS
Estás a ver aquele pedaço de relva 
ali ao fundo? É feito de blocos 
de relva. Na verdade, tudo o 
que vês no mundo do Minecraft, 
desde a água até às tochas, é 
um bloco. Precisarás de quebrar 
blocos com as tuas mãos ou com 
ferramentas para os recolheres. 
Eles desaparecerão e serão 
substituídos por uma versão mais 
pequena que podes apanhar ao 
aproximares-te.

Algumas ferramentas funcionam 
melhor com certos blocos? 
A areia e a gravilha quebram mais 
facilmente se as extraíres com 
uma pá e o mesmo acontece à 
madeira se usares um machado.

SABIAS QUE…
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