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Se o seu PC não é moderno e só corre jogos leves, saiba que existem jogos fantásticos! Selecionamos alguns dos melhores títulos que correm liso nos computadores mais modestos para você continuar jogando. Conheça os 56 melhores jogos para PC fraco e os requisitos mínimos que precisa para jogar. Atenção: todos os jogos abaixo exigem, em
média, um processador inferior a i3, entre 2GB a 4GB de RAM e, no máximo, 512MB de memória de vídeo. Nos casos em que um desses quesitos é maior, os outros são menores. 1. GTA San Andreas Gênero: ação Provavelmente, um dos jogos mais icônicos, San Andreas modificou para sempre a franquia GTA, (apesar de similar ao GTA 3 e GTA Vice
City) e colocou muita importância na narrativa. Explore todos os cantos de San Andreas usando carros, motos, aviões ou helicópteros, entre em guerras violentas contras gangues rivais e ajude CJ a vingar a sua família, tudo ao som de uma trilha sonora épica, para todos os gostos. Processador: 1Ghz Pentium III ou AMD Athlon RAM: 256 MB Vídeo:
64MB 2. CupHead Gênero: shoot 'em up Inspirado nos desenhos antigos, CupHead é um game difícil de zerar, mas muito bem produzido. A trilha sonora, os personagens e os chefões funcionam muito bem juntos e o game consegue ser único, mesmo em 2D. Se gosta de games com um visual clássico e bem difíceis, esse é perfeito para você.
Processador: Intel Core2 Duo E8400, 3.0GHz or AMD Athlon 64 X2 6000+, 3.0GHz ou superior RAM: 2 GB Vídeo: Geforce 9600 GT ou AMD HD 3870 512MB 3. Team Fortress 2 Gênero: FPS tático Team Fortress 2 é o shooter tático da Valve que foi o primeiro jogo do gênero a combinar tiro com classes e habilidades especiais. O game tem uma
identidade visual cartunesca muito cativante e uma jogabilidade simples, mas que ainda exige muito tempo para ser dominada. O game conta com vários modos de jogo e oferece uma das melhores experiências possíveis em um PC fraco. Processador: 1.7 GHz RAM: 512 MB Vídeo: Placa de vídeo de 256 MB de memória, com suporte a DirectX 8.1
(NVIDIA GeForce 5 ou ATI X1500, ou melhor) Jogue Team Fortress 2 grátis 4. Among Us Gênero: multiplayer O joguinho que explodiu em popularidade em 2020 continua relevante para quem quer uma experiência multiplayer muito divertida. Among Us reúne vários jogadores em um nave espacial, e um deles é um impostor que deve matar os
demais, sem ser descoberto. Todo o gameplay gira em torno da interação entre jogadores, seja acusando, se defendendo, dizendo a verdade ou mentindo para não ser expulso da nave. Processador: 2.0GHz RAM: 1GB 5. Brawlhalla Gênero: luta Brawhalla é um dos melhores jogos de luta que você pode jogar no seu PC fraco. Mesmo com gráficos muito
simples, o game conta com mecânicas bem ricas e um nível de profundidade surpreendente que segue o mesmo estilo da franquia Super Smash Bros em que não há barra de vida e o objetivo é arremessar o oponente para fora do estágio e evitar que ele volte. O jogo conta com dezenas de personagens próprios, mas também vários outros Steven
Universe, Rayman e até personagens de The Walking Dead! Processador: Intel Core 2 Duo RAM: 1GB Baixe Brawlhalla grátis 6. Ragnarok Online Gênero: MMORPG Ragnarok é um dos grandes clássicos dos anos 2000. O game continua vivo até hoje e já conta com inúmeras atualizações de conteúdo, com um mapa bem maior e uma grande variedade
de classes para escolher. Sem dúvidas é uma relíquia entre os MMORPG, indicada tanto para quem já conhece quanto para jogadores novos. Processador: Pentium II 400MHz RAM: 128MB Vídeo: Graphic Card 3D Jogue Ragnarok grátis 7. Undertale Gênero: RPG Undertale é um RPG com grande foco na narrativa e na liberdade de escolhas dos
jogadores. Com gráficos muito simples, o game compensa com um enredo muito envolvente e personagens muito cativantes, além de mecânicas totalmente inéditas. Como principal diferencial, Undertale memoriza todas as suas decisões mesmo após um game over, ou seja, suas escolhas tem consequências das quais você não pode se livrar depois.
Processador: 2.0GHz RAM: 2GB Vídeo: 128MB 8. Serious Sam HD: The First Encounter Gênero: FPS Serious Sam foca exclusivamente na ação. Nele você deve combater ondas e ondas nos cenários mais variados possíveis, desde o Egito até a Floresta Amazônica. Robôs, aliens, demônios, terroristas e animais são apenas alguns dos inimigos que você
precisará metralhar até a morte. Processador: Intel Pentium IV 3+ Ghz ou AMD Athlon64 3500+ RAM: 1 GB Vídeo: nVidia GeForce 7600 ou ATI Radeon X1600. Compatível com o Shader Model 3.0. e DirectX 9.0c 9. Bombergrounds: Battle Royale Gênero: battle royale Bombergrounds é um battle royale totalmente inspirado em Bomberman. Com
gráficos cartunescos e a mesma perspectiva do clássicos dos anos 90, o jogo permite que até 25 jogadores se juntem em um combate caótico cheio de informação na tela, power-ups e personagens customizáveis. Processador: Intel Core I3 RAM: 2GB de RAM Vídeo: 256MB Baixe Bombergrounds grátis 10. Terraria Gênero: sandbox e sobrevivência
Terraria pode muito bem ser descrito como um Minecraft em 2D, mas com ainda mais conteúdo. O jogo conta com MUITA coisa para se fazer e um cenário que pode ser explorado tanto pela superfície quanto pelo subsolo, cheio de NPCs, segredos e itens para coletar. O game também conta com mecânicas de craft, construção de casas e vilas, receitas
e muito, muito mais. Processador: 2Ghz RAM: 2.5GB Vídeo: 128MB 11. Borderlands 2 Gênero: FPS e RPG O segundo jogo de uma da série de FPS mais divertida e descontraída que existe. Borderlands 2 oferece ação frenética com centenas de armas, diversas classes e inúmeras boss fights eletrizantes. Com seus gráficos cartunescos, o jogo é capaz
de entregar combates, explosões e tiroteios da melhor qualidade mesmo em PC fraco. Para completar, o game conta com um enredo muito cativante e diálogos muito engraçados. Processador: 2.4 GHz Dual Core Processor RAM: 2GB Vídeo: 256MB NVIDIA GeForce 8500 /ATI Radeon HD 2600 12. Super Meat Boy Gênero: plataforma Super Meat Boy é
um joguinho de plataforma difícil, mas muito divertido. Aqui você controla um pedacinho de carne sangrenta que precisa salvar sua amada inúmeras vezes. Os controles são extremamente simples: só só anda e pula, mas a cada fase que você passa o nível de dificuldade aumenta muito, com vários obstáculos que exigirão muito timing, destreza e
paciência. Um dos pontos fortes do jogo é o conteúdo secreto que pode ser encontrado em algumas fases, seja para desbloquear novos personagens ou habilidades. Processador: 1.4GHz RAM: 1GB 13. Rising Storm Gênero: FPS Baseado na 2ª Guerra Mundial, Rising Storm é um FPS com abordagem um pouco mais realista que permite que você jogue
com soldados americanos ou japoneses em batalhas pelo Pacífico. Um dos maiores destaques do jogo é o modo multiplayer que permite batalhas épicas entre times de 64 jogadores. Processador: Dual Core 2.3 GHz RAM: 2GB Vídeo: 256MB 14. Portal 2 Gênero: puzzle Um game que fará você usar muita habilidade e pensamento lógico, usando a sua
arma anti-gravidade para conseguir escapar de cada uma dessas salas. Prepare-se para passar algumas horas tentando descobrir a maneira certa de escapar e manipular os diferentes objetos e mecanismos. Processador: 3.0 GHz P4, Dual Core 2.0, AMD64X2 RAM: 2 GB Vídeo: 128MB ou superior 15. Cyber Hunter Gênero: battle royale Cyber Hunter
é um battle royale mais modesto que muitos no mercado, mas ainda muito divertido. O jogo possui uma identidade visual que parece misturar PUBG com Fortnite e conta com vários elementos cibernéticos como campos de força, camuflagens e habilidades táticas tecnológicas. Sem dúvidas é um game obrigatório para fãs de battle royale que tenham
PC fraco. Processador: Intel Core I3-4160 RAM: 2GB Vídeo: Intel HD Graphics 4600 Baixe Cyber Hunter grátis 16. Starbound Gênero: sobrevivência Explore o espaço sideral, tanto pilotando naves como construindo bases espaciais em planetas distantes. Há também inimigos misteriosos esperando por você nas profundezas. Você pode jogar como
humano ou muitas outras raças alienígenas. O game lembra muito Terraria com grande liberdade de criação e um conteúdo muito vasto. Processador: Intel Core 2 Duo ou superior RAM: 2 GB Vídeo: 256 Mb compatível com DirectX 9.0 17. Hearthstone Gênero: card game de estratégia Mesmo não sendo mais o fenômeno do passado, Hearthstone
continua sendo um dos card games de estratégia mais relevantes do mercado. Completamente imerso no universo criado pela Blizzard, o game conta com uma interface simples e direta, mas ainda muito bem trabalhada para você se preocupar apenas com a estratégia. É claro, o jogo só pode ser jogado online contra outros jogadores, então é bem
mais voltado para jogadores mais competitivos. Processador: Intel Core 2 Duo ou superior RAM: 2 GB Vídeo: Intel HD 1000 Baixe Hearthstone grátis 18. Stardew Valley Gênero: RPG e simulador Stardew Valley é um RPG de agricultura e relações sociais em que você assume uma fazenda herdada do avô. O objetivo é administrar todos os recursos
para fazer o negócio prosperar ao mesmo tempo em que desenvolve suas relações com os muitos NPCs da vila. Trata-se de um game muito premiado e bem mais viciante do que parece. Processador: 2.0GHz RAM: 2GB Vídeo: 256MB 19. Don’t Starve Gênero: sobrevivência Don’t Starve é um dos jogos de sobrevivência mais bem-sucedidos e
carismáticos da atualidade. Com todas as mecânicas clássicas do gênero como a necessidade de farmar recursos para se alimentar, construir ferramentas e abrigos ou para se equipar para batalhas, o jogo se destaca muito com uma identidade visual muito única. Todo o cenário e todos os personagens são ao mesmo tempo sombrios e cativantes. O
game também conta com um ótimo conteúdo desbloqueável, já que é possível destravar vários personagens que afetam bastante o gameplay. Processador: 1.7GHz RAM: 1GB Vídeo: 256MB 20. Rise of Nations Gênero: estratégia em tempo real Comece na Idade da Pedra e avance a sua civilização até aos dias de hoje em um desafio de estratégia e
gerenciamento de recursos muito legal. A sua facção precisa ser alimentada, equipada e aumentada ao longo do tempo, assim como as suas cidades precisam crescer da maneira certa. Se um dia quiser dominar o mundo, comece o seu aprendizado com esse game. Processador: 1.2 Ghz RAM: 1 GB Vídeo: Compatível com Direct X 10+ 21. Need for
Speed: Underground 2 Gênero: corrida Um clássico dos jogos de corridas, com uma física e mecânica bem realistas e muitas pistas radicais. Você pode pilotar muitos carros diferentes e tunar cada um deles, dependendo da sua posição nas corridas. A trilha sonora é muito legal também. Processador: Pentium III or Athlon XP RAM: 256 MB Vídeo:
32MB 22. Rome: Total War Gênero: estratégia O Império Romano foi um dos mais duradouros e poderosos de toda a história, e agora todo esse poder pode ser controlado por você, no seu computador. Use táticas militares controlando as suas legiões e enfrentando tribos bárbaras por todo o mundo antigo. Se gosta de estratégia militar, esse game é
obrigatório. Processador: Pentium III 1.0GHz ou Athlon 1.0GHz (ou superior) RAM: 256MB Vídeo: 64 Mb ou superior, Compatível com Direct X 9.0 23. Doom 3 Gênero: FPS de horror Se gosta de tiroteio intenso com elementos de terror, mergulhe de cabeça nesse game imperdível. Tal como no clássico Doom, o que importa aqui é atirar bem e rápido
na horda de monstros e demônios que estão tentando te mandar para o inferno. Use diferentes armas, cada uma mais letal que a outra. Processador: Pentium®IV 1.5 GHz ou Athlon® XP 1500 RAM: 384 mb Vídeo: 64 mb compatível com Directx 9.0 24. Knives Out Gênero: battle royale Um Battle Royale criado para dispositivos mobile, Knives Out tem
uma versão que roda em computadores menos potentes. Tem uma comunidade grande de jogadores, mapas e modos muito variados e armas para todos os gostos. Os criadores do jogo estão sempre colocando novas armas e desafios legais. Pode enfrentar seus inimigos em solo, duo, squad ou o modo Fireteam, um time de 5 jogadores. É também
possível personalizar sua personagem com roupas e adereços que pode ir ganhando competindo em desafios. Processador: Pentium Dual Core E2140 1.60GHz ou Athlon 64 X2 Dual Core 3600+ RAM: 2GB Vídeo: GeForce GT 520, Radeon HD 6480G ou equivalente Baixe Knives Out grátis 25. Euro Truck Simulator 2 Gênero: simulador de ônibus Muitos
simuladores conseguem ser repetitivos, mas esse game praticamente reinventou o gênero. Dirija o seu caminhão por belas estradas europeias, de maneira bem realista enquanto administra a sua empresa de transportes e faz o seu negócio crescer. Super relaxante. Processador: Dual core CPU 2.4 GHz RAM: 4 GB Vídeo: Classe GeForce GTS 450/ Intel
HD 4000 26. Spelunky Gênero: plataforma Spelunky é um jogo 2D de plataforma com uma jogabilidade simples mas muito divertida. Aqui você tem liberdade total para explorar o cenário e também destruí-lo inteiro para descobrir segredos e revelar armadilhas. As mecânicas do jogo são apresentadas gradualmente, então você morrerá muitas vezes
até descobrir como as coisas realmente funcionam. O game também conta com vários personagens desbloqueáveis, eventos diários e um modo cooperativo que permite que até 4 jogadores se juntem na partida. Processador: Intel Core 2 Duo RAM: 2GB 27. Trove Gênero: RPG Trove é um jogo que mistura vários elementos de Minecraft com RPG. Com
um mundo aberto muito grande e cheio de coisas para fazer e cenários para explorar, o game combina várias mecânicas de construção e farm de materiais com masmorras, habilidades, montarias e etc. O game encoraja muito a interação entre jogadores e vários desafios só podem ser superados em grupo. Processador: i5 ou superior RAM: 1GB Vídeo:
Intel HD 3000 ou superior Baixe Trove grátis 28. Dead Cells Gênero: metroidvania Dead Cells é um jogo em plataforma do gênero Metroidvania (mistura de Metroid com Castlevania) e se passa no interior de um castelo cheio de monstros variados. O jogo também empresta vários elementos de RPG, com itens, armas, habilidades e power-ups para
fortalecer seu personagem. O ponto forte aqui são os combates cheios de ação e com animações muito bem trabalhadas, apesar dos gráficos simples. Processador: Intel i5+ RAM: 2GB Vídeo: Nvidia 450 GTS / Radeon HD 5750 ou melhor. 29. Broforce Gênero: ação No melhor estilo Contra, Broforce é pura ação. O gameplay é totalmente focado em
tiroteio e matança frenética, com soldados muito divertidos que são verdadeiras paródias de figuras já conhecidas. Alguns dos nomes são Rambro, Brobocop, Bronan the Brobarian, Indiana Brones, etc. A história do jogo não importa, e você só deve se preocupar em chegar até o final de casa fase enquanto mata aliens, demônios e terroristas, todos
com capacidade de matá-lo com apenas um golpe, então tenha cuidado! Processador: Intel Core Duo ou equivalente RAM: 4GB Vídeo: Compatível com OpenGL 3.0 30. Steamworld Heist Gênero: estratégia e ação Steamworld Heist é um jogo com uma temática de faroeste cyberpunk. Apesar de parecer um jogo de tiro em 2D, o game foca muito mais
na parte tática, já que os combates entre robôs cowboys acontecem em sistema de turnos em que você pode planejar bem a sua próxima jogada. Para isso, você precisa combinar bem as habilidades de diferentes personagens, aumentando ainda mais o aspecto tático do jogo. Processador: 2Ghz RAM: 1GB Vídeo: Compatível com OpenGL 2.1 31.
Skyforge Gênero: MMORPG Skyforge é um MMORPG de fantasia, mas também com elementos de ficção científica. O jogo conta com 18 classes diferentes e a jogabilidade é muito focada em combates cheios de ação e efeitos chamativos na tela. Inclusive, os gráficos do game são incríveis considerando que o jogo roda em PC fraco. Outro fator
interessante é que em Skyforge você controla uma espécie de deus que, conforme você evolui, ganha mais devotos. Processador: Intel Pentium Dual CPU E2160 1.80 GHz ou superior RAM: 2GB Vídeo: NVIDIA GeForce 8600 GTS, Intel HD Graphics 3000, ou ATI Radeon HD 4650 Baixe Skyforge grátis 32. Battlefield: Bad Company 2 Gênero: FPS
Battlefield: Bad Company 2 é um dos melhores jogos da franquia que você conseguirá rodar e um PC fraco. O game tem todas as marcas registradas de Battlefield e ofrece dezenas de armas, explosivos e veículos para dirigir ou pilotar. Como esperado, o jogo também conta com um modo multiplayer capaz de colocar dezenas de jogadores uns contra
os outros. Processador: Intel Core 2 Duo 2.0 GHz, AMD Athlon 64 X2 2.0 GHz (ou melhor) RAM: 2GB Vídeo: 256MB (GeForce 7800 GT / ATI X1900) 33. Dungeon Defenders 2 Gênero: tower defense Dungeon Defenders é um tower defende misturado com RPG. Com ótimos gráficos e mecânicas muito divertidas, o game conseguiu inserir classes, itens,
habilidades, loot, experiência e etc ao gênero de defesa de torres com muito, muito sucesso. Conforme você derrota ondas de inimigos é possível obter equipamentos e recursos para aprimorar suas defesas e evoluir seu personagem. O jogo também conta com um modo cooperativo em que até 4 jogadores podem se juntam para enfrentar desafios mais
intensos. Processador: Dual Core 2.0 GHz RAM: 3GB Vídeo: ATI Radeon HD 2600 ou superior / NVIDIA GeForce 8600 or superior e 512 MB de memória Baixe Dungeon Defenders 2 grátis 34. Modern Combat 5 Gênero: FPS Modern Combat 5 é um FPS clássico com uma ótima campanha single-player e 7 modos multiplayer divididos em cooperativos
ou PVP. O jogo não inova muito em nenhum quesito mas entrega uma ótima experiência para os fãs do gênero, com muita ação e um nível de dificuldade moderado. Processador: Intel 2 Duo CPU E7500 2.9GHz RAM: 2GB Vídeo: NVIDIA Geforce GT 220 Jogue Modern Combat 5 grátis 35. Codename CURE Gênero: FPS e horror Codename CURE é um
FPS de horror com temática de zumbi que foca puramente na experiência cooperativa entre até 5 jogadores. Além de toda a ação que se passa em um cenário muito obscuro, o jogo lembra muito games de sobrevivência, já que os jogadores precisam completar missões enquanto encontram recursos e tentam sobreviver a qualquer curso. Processador:
Pentium 4 3.0GHz RAM: 2GB Vídeo: nVidia GeForce 6 series / ATI Radeon 9600 Jogue Codename CURE grátis 36. Celeste Gênero: plataforma Celeste é um jogo de plataforma 2D com gráficos pixelados, mais voltado para quem se importa muito com a história dos jogos. O game tem uma proposta de autodescoberta, focando menos na ação e aventura
e mais na narrativa e trilha sonora. Mesmo com mecânicas bem simples o jogo apresenta um bom conteúdo com mais de 700 cenários para superar, com alguns deles sendo bem desafiantes. Processador: Intel Core i3 RAM: 2GB 37. Blockpost Gênero: FPS Blockspot é um FPS com gráficos minimalistas parecidos com Minecraft. Apesar da identidade
visual, o jogo oferece um ótimo nível de ação, com combates muito acelerados e com armas difíceis de controlar. Todo o arsenal (mais de 100 armas) é altamente customizável e o game conta com mais de 20 mapas e 7 modos diferentes. Processador: Core 2 Duo RAM: 2GB Vídeo: GeForce GTS 450 Jogue Blockpost grátis 38. F.E.A.R. Gênero: FPS e
horror F.E.A.R é mais um FPS combinado com elementos de horror. O jogo possui gráficos incríveis e uma inteligência artificial surpreendentemente boa para a sua época. A história é cheia de suspense e tensão, o que acaba dando ainda mais valor aos momentos de ação e tiroteio. Processador: Pentium® 4 1,7 GHz ou equivalente RAM: 512 MB
Vídeo: 64 MB GeForce ™ 4 Ti ou Radeon® 9000, compatível com DirectX 9.0c 39. Saints Row 2 Gênero: ação Saints Row 2 é o melhor jogo da franquia que você conseguirá rodar em um PC fraco. Como esperado, o jogo lembra muito os títulos GTA e conta com muitas opções de customização de personagem. Aqui controlamos um líder de gangue que
ganha reputação conforme completa missões e expande o seu controle pela cidade. Todo o gameplay é cheio de açaõ, violência e humor negro. Processador: Intel Dual-Core 2.0GHz Pentium 4 RAM: 1GB Vídeo: Qualquer uma com 128MB 40. S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl Gênero: FPS de sobrevivência S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl é um
FPS que foca menos na ação e mais na história. Nele, a paciência é um fator muito mais importante que velocidade e reflexo, já que a trama se desenrola lentamente conforme você explora e avança no jogo. Como seu sucesso no jogo depende menos de combates armados, o game se encaixa muito bem no gênero de sobrevivência. Processador: Intel
Pentium IV 2.0 GHz / AMD AthlonXP 2200+ RAM: 512 MB Vídeo: GeForce 5700 / ATI Radeon 9600 / 256MB compatível com DirectX 9.0c 41. Chasm Gênero: metroidvania Chasm é mais um metroidvania cheio de elementos de RPG. Um grande diferencial do jogo é que aqui você não deve buscar os equipamentos mais fortes, mas sim aqueles que se
adaptam às situações certas para você avançar nas fases. Os mapas também são gerados de forma aleatória, ou seja, as coisas nunca estarão nos mesmos lugares conforme você jogar mais vezes. Processador: Dual Core CPU RAM: 1GB Vídeo: OpenGL 3.0 42. Return to Castle Wolfenstein Gênero: FPS Return to Castle Wolfenstein é reboot e remake
da série Wolfenstein. Aqui você combate soldados da 2ª Guerra Mundial na forma de mortos-vivos. Tudo no jogo mistura elementos realistas com fictícios, desde os inimigos até o cenário e o armamento. Além da ação, o jogo exige vários momentos de stealth (furtividade) para que você tenha sucesso nas missões. Processador: Intel Pentium III Celeron
de 500 MHz ou AMD Athlon RAM: 256 MB Vídeo: 32 MB, compatível com Direct3D e DirectX 8.1 43. Awesomenauts Gênero: MOBA Awesomenauts é um MOBA em 2D. com todas as mecânicas que se pode esperar. O game também conta com três trilhas e o objetivo é avançar até destruir a base inimiga. Com várias classes, itens, skins e muito
trabalho em equipe, o jogo é uma ótima surpresa para os amantes do gênero que procuram uma experiência inovadora. Processador: Pentium IV ou superior RAM: 2GB Vídeo: qualquer placa com 512MB Baixe Awesomenatus grátis 44. Dirty Bomb Gênero: FPS Dirty Bomb é outra peróla perdida no meio dos gênero FPS. O game é um pouco mais
voltado para jogadores mais "hardcore", já que o nível de difuculdade para dominar as armas é acima da média. Surpreendentemente o jogo ainda recebe atualizações para corrções de bugs e adição de conteúdo, contando ainda com uma boa base de jogadores ativos. O principal atrativo aqui é o modo multiplayer, que conta com mais de 20
personagens, cada um com características e habilidades próprias. Processador: Dual Core 2.33 GHz RAM: 2GB Vídeo: 512MB Jogue Dirty Bomb grátis 45. Krunker.io Gênero: FPS Krunker é mais um game do vasto repertório da plataforma .io, executável diretamente no navegador. Trata-se de um FPS com gráficos pixelados (estilo Minecraft) mas com
ótimas mecânicas e um conteúdo digno dos melhores jogos do gênero. O game é claramente inspirado em Call of Duty, principalmente nos diversos modos de jogo. Para melhorar, o jogo conta até mesmo com Passe de Batalha e skins para colecionar. Processador: 2.33 GHz RAM: 1GB Jogue Krunker.io grátis 46. Five Nights at Freddy's Gênero: terror
Five Nights at Freddy's é um jogo de horror com gráficos dignos de jogos dos anos 90. A premissa é muito original: você controla um guarda noturno responsável por cuidar de um estabelecimento chamado Freddy Fazbear's Pizza, onde diversos animais eletrônicos ganham vida durante a noite para atacar os guardas. Para sobreviver, você precisa
monitorar as câmeras de segurança para descobrir a localização dos monstros e controlar portas e dispositivos elétricos para impedir seus avanços. 47. Mini DayZ Gênero: sobrevivência Mini DayZ é dos mesmos criados do próprio Day Z, mas em 2D e executável diretamente no navegador. Apesar de ser uma versão mais simples, todos os elementos
de sobrevivência já conhecidos do outro game continuam presentes. Perfeito para os fãs que tem PC fraco. Processador: Intel Celeron 1GHz / AMD Duron 2.0GHz RAM: 128 MB Vídeo: AMD Radeon Xpress 1200 Series ou NVIDIA GeForce FX 5200 Jogue Mini Day Z grátis 48. Block Story Gênero: sandbox e sobrevivência Block Story é, basicamente,
uma versão mais leve e menos completa de Minecraft. Com mecânicas de construção e gráficos idênticos (com exceção dos personagens um pouco mais realistas), o jogo dá uma ênfase um pouco maior nos aspectos de RPG, oferecendo quests para você completar, níveis para upar, itens, montarias, etc. Processador: Dual Core 2.0GHz RAM: 1GB
Vídeo: 256MB 49. Unturned Gênero: sobrevivência Mais um game de sobrevivência parecido com Minecraft, e de novo com temática de zumbi. Unturned tem um conteúdo muito grande, com o principal atrativo sendo os variados modos multiplayers que vão de cooperativo até battle royale. Processador: 2GHz RAM: 4GB Jogue Unturned grátis 50.
Burnout Paradise Gênero: corrida Burnout é um jogo de game em mundo aberto com vários modos de de jogo. O jogo aposta em uma física nada realista que favorece muito manobras espetaculares e acidentes de carro cinematográficos. Por isso, dependendo do modo escolhido, o objetivo pode não ser chegar em primeiro mas sim causar um acidente
de forma a capotar o seu carro pelo maior tempo possível. Processador: Intel Dual-Core 2.8GHz Pentium 4 RAM: 2GB Vídeo: NVIDIA GeForce 6600 ou AMD Radeon X1300 256MB 51. Prototype Gênero: ação Em Prototype nós controlamos um anti-herói com poderes monstruosos em busca de vingança. O jogo possui ótimos gráficos e um mundo aberto
muito grande no qual você pode destruir tudo e matar pessoas de formas muito violentas. Os combates são sempre cheios de muita ação e podem envolver bosses gigantescos, no melhor estilo God of War. Processador: Intel Pentium 4 3.0GHz RAM: 1GB Vídeo: NVIDIA GeForce 9400 GT ou AMD Radeon HD 3600 Series 52. Trackmania Nations
Forever Gênero: corrida Trackmania Nations Forever é um jogo de corrida que já entrou até para o Guiness World Records devido a sua base de jogadores gigantesca. O game tem controles muito simples e a graça toda fica por conta dos percursos eletrizantes e os veículos absurdamente rápidos. O jogo também conta com um editor para você criar
suas próprias pistas, além de ranques mundiais para os jogadores disputarem o pódio. Processador: Pentium IV ou superior RAM: 256MB Vídeo: NVIDIA GeForce 6200 ou superior Baixe Trackmania Nations Forever grátis 53. Tibia Gênero: MMORPG Um dos incríveis clássicos dos anos 2000 continua vivo para quem é fã de MMORPG. Tibia possui um
dos gráficos mais simples do mercado, mas um conteúdo de respeito até mesmo quando comparado com os grandes nomes atuais do gênero. Além de toda a nostalgia, o maior diferencial de Tibia é que o jogo não tem limite de nível máximo para os personagens, ou seja, você pode continuar evoluindo sem previsão de parar. Processador: Pentium III
RAM: 16MB Vídeo: 128MB Jogue Tibia grátis 54. Age of Empires II Gênero: estratégia em tempo real Um dos melhores jogos de estratégia em tempo real já criados, Age of Empires chegou a ser redesenhado em alta definição. Escolha entre 18 civilizações diferentes, em quase mil anos de história, e imponha a sua vontade em todo o território. Vencer
as campanhas contra o computador é bem legal, mas esmagar os seus amigos em modo multiplayer é melhor ainda. Processador: 1.5 Ghz RAM: 1 GB Vídeo: compatível com Direct X 9.0c 55. Dungeons and Dragons Online Gênero: MMORPG Dungeons and Dragons Online é, obviamente, a versão online do sistema de RPG mais famoso do mundo.
Visualmente, o jogo lembra muito World of Warcraft mas conta com uma história que se faz presente em todos os momentos do jogo, com todas as quests se encaixando de forma muito bem pensada. Os combates também seguem o mesmo estilo de WoW e a base de jogadores ativa é surpreendentemente grande. Processador: Pentium 4 1.6GHz RAM:
1GB Vídeo: 64MB Jogue D&D Online grátis 56. FIFA 13Gênero: futebol Considerado um dos games mais realistas da franquia FIFA, esse jogo tem tudo o que um fã de futebol precisa. Jogadores reais, times de diferentes ligas e um controle da bola difícil de dominar, mas muito realista e eficaz. O gerenciamento do time também foi melhorado, assim
como outras opções de estratégia. Processador: Intel Core 2 Duo 2.4Ghz RAM: 2GB Vídeo: 512MB Veja também:
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