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A maneira mais fácil de aprender inglês
Não há necessidade de estudar. Basta jogar o jogo !
Você aprenderá as 1000 palavras mais úteis.
Jogue sozinho ou lute contra outros jogadores !
Baixe o aplicativo agora mesmo !

1. Como jogar
Missão
Assista a imagem e adivinhe a palavra correta. 10
perguntas por rodada.
Modo Solo
Adivinhe a palavra correta antes que o tempo
acabe. Você recebe 10 moedas de ouro por
resposta correta. O timer está definido para 5
segundos por padrão. Você pode alterar isso em
Configurações, mas não ganhará nenhuma moeda.
Multijogador
Aqui, você deve ser mais rápido que o seu
oponente. O temporizador está definido para 5
segundos e não pode ser alterado. Você pode jogar
contra (1) qualquer jogador conectado no mundo

ou (2) um amigo. Ao jogar com um amigo, um
jogador deve criar uma sala e um código secreto. O
segundo jogador pode entrar na sala com esse
código. Você precisa de 100 moedas de ouro para
jogar um jogo para vários jogadores: o vencedor
recebe 100 moedas do perdedor.
Configurações
Você pode escolher seu nome de usuário e ajustar
as configurações do jogo aqui.
Estatísticas
Estatísticas mantém um registro do seu
desempenho. "Force" é a sua pontuação média x
taxa de vitórias.
Registro de correspondência
Match Log mostra os resultados das suas últimas 5
batalhas.

2. FAQ - Perguntas frequentes
1. O aplicativo é gratuito? - Não, o aplicativo custa
1 dólar. Você paga apenas uma vez e obtém o jogo
completo: sem anúncios e sem compras no
aplicativo.
2. Como faço o download do aplicativo? - Faça o
download do aplicativo na App Store da Apple ou

no Google Play Store. Para a China continental,
baixe a versão chinesa do iOS na App Store da
China. Atualmente, a versão do Android não está
disponível para a China continental. Você pode usar
os links para as lojas no topo desta página.
3. O aplicativo não está funcionando. - Verifique
se você tem conexão com a Internet (wifi ou dados).
O aplicativo deve se conectar ao servidor, mesmo
se você jogar sozinho no modo Solo. Não se
preocupe: o aplicativo usa muito poucos dados.
4. Multijogador: quero sair da página
"Aguardando um oponente". - Com a versão
Android, você pode sair com o botão "Voltar" do
seu telefone / tablet. Os dispositivos Apple não
possuem este botão: feche o aplicativo e abra-o
novamente.
5. Multiplayer: Eu quero sair durante uma
batalha. - Use o botão Sair "X" no canto superior
direito da tela. Se você sair, seu oponente vence
automaticamente de 10 a 0. Não é recomendável
usar o botão "Casa" durante uma batalha: seu
oponente ainda vencerá o jogo, mas somente após
5 a 7 segundos. Tente terminar o jogo e, se você
realmente precisar sair, use o botão "X" Sair.
6. Sair do aplicativo usando o botão "Início" e
depois voltar - O aplicativo precisará de 3 a 5
segundos para recarregar. Em alguns dispositivos,
isso pode demorar um pouco mais. Se você iniciar
um novo jogo antes de recarregar, o jogo poderá

ser interrompido. Se isso acontecer, feche o
aplicativo e inicie-o novamente.
7. Outros problemas menores - Não foi possível
testar o aplicativo em todos os dispositivos
existentes. Se houver um problema menor, feche o
aplicativo e inicie-o novamente.
8. Tenho uma pergunta. / Quero relatar um
problema. - Envie um e-mail para
info@play2smart.com ou entre em contato através
do Facebook, Twitter ou Instagram. Obrigado por
jogar o VocaWars 1000 !

3. Informações sobre o jogo
Metodologia
As 1000 palavras usadas no jogo foram
selecionadas com base em (1) frequência, (2)
utilidade nas conversas diárias e (3) em sua
importância na construção do vocabulário em
inglês. Se uma pessoa dominar essas 1000 palavras
principais, ela terá vocabulário suficiente para a
comunicação básica em todas as situações.
Imagens / Conteúdo
Cada imagem foi cuidadosamente escolhida e
editada para corresponder ao máximo possível à
resposta correta. Além disso, fizemos o possível
para selecionar um conteúdo adequado para todas

as idades e que não seja culturalmente tendencioso.
No entanto, entenda que trabalhar com fotos tem
suas limitações.
Mais um jogo do que um aplicativo de
aprendizado
Muitos usuários jogam o jogo para aprender inglês,
mas você também pode jogar o VocaWars apenas
por diversão. VocaWars é um emocionante jogo de
perguntas, especialmente no modo Batalha !

