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Diferentes plataformas e seus comandos simples

O jogo Batalha dos Alimentos possui um modo de jogo para celular e outro para
computador. Abaixo estão os comandos básicos para cada plataforma:

Computador

Utilizar apenas o mouse.

Celular

Utilizar apenas o dedo.

Todo o manual a partir de agora será igual para ambos, uma vez que a única
diferença entre as plataformas é o dedo e o mouse.

Interações básicas

Em diversos momentos do jogo terá uma tela com botões interativos. Eles estão
indicados pelas setas da figura 1. Para interagir com eles, basta clicar que tudo o
mais já acontece.

Figura 1: Menu com setas indicando botões interativos

Durante o jogo

Finalização

O jogo acaba quando você resiste por 120 segundos (vencendo), ou quando os
alimentos não saudáveis chegam do lado esquerdo do gramado.
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Figura 2: Campo de batalha ao iniciar o jogo

Cartas e posicionamento

Quando o jogo começa você se depara com a tela da figura 2.
O próximo passo é adicionar as comidas saudáveis para impedir que as comidas

não saudáveis cheguem no lado esquerdo do mapa. Para fazer isso baste clicar na
fruta desejada e arrastar para o quadrado desejado no campo. A figura 3 mostra,
por meio de setas, as cartas que podem ser clicadas.

Figura 3: Cartas que podem ser clicadas e, posteriormente, arrastadas

Para posicionar o aliado desejado, basta clicar na carta e arrastar o personagem
para um dos quadradinhos (eles estão dentro de um quadrado maior em branco),
que estão sendo mostrados por meio da figura 4.

Vale destacar que o alimento aliado pode ser posicionado em QUALQUER
quadrado DESOCUPADO.
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Figura 4: Quadrados em que as cartas podem ser posicionadas

Quiz

A cada 15 segundos, uma tela de perguntas e respostas aparecerá na tela. Você
deverá ler a pergunta na parte de cima e clicar em um dos 4 botões. Cada botão
possui uma resposta, você deve clicar na resposta que achar correta. Caso acerte a
pergunta, um personagem do time inimigo piscará e depois desaparecerá. Senão
acertar, um personagem do seu time piscará e depois desaparecerá.

Figura 5: Quiz. As setas mostram quais são os botões que contém as respostas da
pergunta.

Final do jogo

Ao final do jogo, você entrará na tela final, onde receberá uma mensagem de
vitória OU de derrota. Nessa tela terão novas opções de botões, onde você pode
escolher se quer ver os créditos, se quer recomeçar, ou se quer voltar para o menu
principal, conforme mostra a figura 6.
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Figura 6: Tela final do jogo. Novamente existe os botões interativos.
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