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Para instalar o jogo em seu computador, siga as etapas seguintes:

- Instale Adobe Air adequado ao sistema operacional do seu computador ( Windows/Macin
tosh
ou Linux );
- Para usar a versão multimouse, tenha um segundo mouse por perto, mas não o conecte
ao computador ainda;
- Cadastre-se aqui , optando por MULTImouse ou SINGLEmouse, e faça download do
jogo;
- Salve o pacote MataAtlantica_1.0.zip em um diretório de sua preferência (exemplo:
"Meus Documentos/Bioma");
- Descompacte o pacote e abra a pasta BIOMA_EXE_03_15;
- Execute o arquivo MataAtlantica.exe para o jogo começar a rodar.

IMPORTANTE!

Para jogar a versão MULTI mouse, só conecte o segundo mouse após executar o arquivo do
jogo (MataAtlantica.exe),
qua
ndo abrir a tela do jogo
. Então, mova os cursores para que cada mouse seja
reconhecido e escolha a cor que representará a sua seta.
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Perguntas frequentes

O jogo roda em computadores com sistema operacional diferente do Windows (Linux e
OS)?

A versão MULTI mouse não. Contudo, há a versão alternativa para único jogador que funciona
em Linux (inclusive, nos computadores do programa UCA, Um Computador por Aluno) e em
computadores Macintosh. Para usar esta versão, primeiro, clique aqui para baixar e instale o
Adobe Air para Linux; segundo, clique
aqui
e, ao final do cadastro, clique em "Baixar versão SINGLE mouse". Se tiver dúvidas sobre como
instalar Adobe Air para Linux, visite
o site da Adobe
.

O jogo não abre no meu computador. Como posso resolver?

Baixe o pacote Suporte.zip e execute os instaladores Net Framework e Flash Player. Para
obter informações detalhadas, acesse o
Guia de Uso do Jogo
(página 13).
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O jogo está muito lento ou “travando”. Qual o motivo?

Provavelmente, o seu computador não atende aos requisitos mínimos de sistema descritos no
Guia de Uso do Jogo
(página 9).

Como sair do jogo?

Para uma saída imediata, pressione as teclas "ALT" e "F4" simultaneamente. Lembre-se:
saindo desta forma não será salvo o estágio do jogo em que você se encontra. O ideal é clicar
em "Sair" a partir da tela de navegação principal.

Preciso de um segundo mouse para jogar a versão MULTI mouse em um notebook ou
laptop?

Não. O touchpad desse tipo de computador permite controlar o cursor de um dos dois
jogadores. Então, você precisará de apenas um mouse.
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Como conectar o segundo mouse se não há entrada disponível?

Caso o seu computador não possua duas entradas disponíveis para mouse, poderá ser usado
um cabo extensor e bifurcador da saída USB, encontrado em lojas de informática. Isso
dificilmente ocorrerá, pois os computadores antigos costumam ter duas saídas USB e, os mais
recentes, três ou mais.

Para solucionar outras dúvidas na instalação do jogo, entre em contato conosco ( bioma@edu
cacaocerebral.org
) ou consulte o Administrador do computador local.
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