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Introdução

McPixel sonha em ser o cara que vai salvar o dia. Ele quer ser legal e des-
colado, mas ele é um completo babaca e sempre faz merda. Porém, você 
o ajuda ao longo do caimnho para impedir que as coisas explodam! O 
jogo se baseia no gênero clássico point’n’click por causa da maneira que 
é jogado, mas combina elementos de ação, como o contador.



Guia do jogador 7

Controles

Esse jogo não possui muitos controles e pode ser jogado com um mouse 
de 3 botões (chamado de mouse IBM ou mouse PC, ao contrário do 
mouse MS, que possuia apenas 2 botões) ou com um mouse de 1 botão 
só, com a ajuda do teclado.

 INTERAGIR (INTERACT) – Realize uma ação padrão, aperte botões, pegue 

coisas, chute bolas etc.;

 PAUSAR (PAUSE) – Pause o jogo e abra o menu de opções;

 PULAR (SKIP) – Pula uma cena ou qualquer coisa que não esteja interessado 

em assistir.
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Puzzle

Tela do Puzzle, ou Nível, é o que você irá encarar a maior parte do seu 
tempo. É bem simples, existe um número de coisas com as quais pode 
interagir que, por padrão, irão criar uma explosão em 20 segundos. Sua 
tarefa é utilizar essas coisas de uma maneira que impeça a explosão.

Algumas vezes, a bomba estará obviamente na sua vista, porém, 
ela pode estar escondida em algum lugar. Quando estiver tentando resol-
ver o problema você precisará experimentar vários resultados para des-
cobrir onde a bomba está.

Neste nível existem quatro coisas com as quais pode interagir:
 Alguns pixeis vermelhos na forma de um escudo ou algo semelhante;

 Dinamite-quente, comida típica do local;

 Barraca de dinamite-quente, oferecendo todos os tipos de ketchups e 

mostardas;

 Cara fantasiado de barraca de dinamite-quente, tentando se misturar.

Algumas coisas podem ser pegas, como, por exemplo, a 
dinamite-quente.
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Qualquer objeto que for pego não pode ser solto. Você pode pegar 
essas coisas e interagir com outras coisas para criar diferentes resul-
tados. Nesse exemplo, você pode ver como McPixel coloca ketchup da 
maneira correta na dinamite-quente.

Entretanto, McPixel não consegue passar o ketchup da maneira 
correta se ele não estiver segurando a dinamite-quente.
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Além disso, você encontrará outras pessoas no seu caminho ao 
Grande Desarmamento. Por padrão, McPixel irá se comunicar com essas 
pessoas chutando seus genitais.

Além do limite de 20 segundos para achar a solução correta, você 
terá apenas uma tentativa. Se analisou incorretamente a situação e esco-
lheu a solução errada, você seguirá em frente e terá que tentar nova-
mente mais tarde.
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Rodadas

Cada rodada consiste de seis níveis que você joga continuamente. 
Independentemente de se você ganhou ou perdeu, você continua para a 
próxima rodada.

Puzzles que você já resolveu são removidos do ciclo e você continua até 
resolver todos eles.



12 McPixel

Para cada rodada você ganha uma medalha. Existem vários tipos 
de medalhas:

  Trancado – Esse nível está trancado por alguma razão e será pulado;

  Não jogado – Esse nível ainda não foi jogado;

  Jogado – Esse nível já foi ou está sendo jogado;

  Solucionado – Esse nível foi solucionado;

  100% - Todos os resultados possíveis foram encontrados nesse nível.

Quando você termina a rodada você verá uma tela de resumo.
Nessa tela você pode ver como foi sua performance nessa rodada. 

Existem várias opções disponíveis:

  Retornar – Volta pra a tela de seleção de rodadas;

  Replay – Jogue essa rodada novamente;

  Estatísticas – Veja as estatísticas detalhadamente.

Todos os tempos apresentados no resumo final se referem somente 
ao tempo gasto jogando os níveis. Ele não leva em conta o tempo gasto 
assistindo a introdução e finalizações dos níveis.
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Existem três modos para jogar as rodadas:
 Salve o dia – O objetivo é pegar todas as medalhas  resolvendo cada 

puzzle;

 Ache todas as soluções – O objetivo é pegar todas as medalhas  achando 

todas as soluções possíveis;

 Modo livre – Você jogará todos os níveis indefinitivamente.

À medida que você completa os níveis, suas medalhas são salvas 
no Medidor Bônus. Três vitórias consecutivas enchem o Medidor, mas 
uma derrota irá esvaziá-lo por completo.
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Quando o Medidor Bônus estiver cheio, você terá a chance de resol-
ver um dos quatro Níveis Bônus antes de continuar ao próximo puzzle. Se 
você encher o Medidor Bônus ao mesmo tempo que terminar a rodada, 
você jogará o Nível Bônus antes de ir à tela de estatísticas.
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Capítulos

Cada capítulo possui quatro rodadas. Uma dessas é uma rodada especial 
que está inicialmente trancada. Para destrancar a rodada especial você 
precisa adquirir  em todas as outras rodadas.

Quando você coloca o mouse encima de um dos objetos que te leva 
à rodada, um indicador de progresso irá aparecer no topo, dizendo se 
você já terminou essa rodada ou se pode ao menos acessá-la.
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Para poder acessar o próximo capítulo, você precisa adquirir  no 
capítulo anterior. Não há necessidade de adquirir .
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Menu principal

Existem quatro caminhos disponíveis daqui:
 Modo História (Story Mode) – Modo principal do jogo, essa opção leva você à 

tela para seleção de capítulos;

 Extras – Conteúdo bônus destrancável;

 DLC gratuito (Free DLC) – Pacotes de níveis gratuitos oferecidos diretamente 

da internet;

 Modo Infinito (Endless Mode) – Deixa você repetir todos os níveis que já 

jogou, sem interrupções.

Você pode também utilizar o botão de Voltar a qualquer momento 
nos menus para voltar à tela anterior.
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Extras

Existem quatro itens bônus que podem ser destrancados, basta adquirir 
 nos seus respectivos capítulos.

 Capítulo 1 – Modo de Criação;

 Capítulo 2 – Peidokê do McPixel;

 Capítulo 3 – McPixel Social;

 Capítulo 4 – ???.
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Modo de Criação

O Modo de Criação é descrito em detalhes no Guia do Criador McPixel. Vá 
até lá para aprender como criar seus próprios níveis do McPixel!

Peidokê do McPixel

Peidokê do McPixel é um minijogo rítmico onde você precisa peidar junto 
ao rítmo, repetindo após McPixel. É um minijogo que requer habilidade 
e reflexos rápidos. Ele possui vários estágios, e ao terminá-los você é 
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levado de volta ao menu de Extras. Existem várias músicas que são esco-
lhidas aleatoriamente quando você inicia o minijogo.

Primeiro, McPixel pedia o ritmo duas vezes, para ter certeza de que 
você memorizou.

Depois é o seu turno. Aperte e segure o botão do mouse para 
peidar!
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Então, sua pontuação é contada. Se você acertou em pelo menos 
uma das tentativas, você ganha pontos, mas se errou ambas, você perde 
pontos.

O objetivo é chegar a 10 mil pontos, o que não é difícil se tiver uma 
pouco de prática.
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McPixel Social

McPixel Social é um chat e um chutador-de-bolas para vários jogadores. 
Quando você entra, um avatar e um nome é dado a você. Seu avatar é 
sempre o McPixel, assim como seu nome. Você pode se mover como se 
moveria normalmente, assim como apertar em outros jogadores para 
atacar suas genitálias. Você também pode usar o chat para escrever pia-
das sobre fezes.

???

???
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Modo Infinito

O Modo Infinito permite que você jogue novamente todos os níveis ante-
riores sem limites.

Níveis que você já resolveu serão pulados, porém você não irá 
parar quando pegar todas as s. Ao invés disso, o modo do jogo irá se 
ajusar automaticamente, e você poderá caçar os s. Quando você pegar 
todos eles, você poderá continuar jogando até que você tenha a força de 
vontade de apertar o botão Voltar no menu.
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Opções

Menu de opções, ou menu de pausa, é acessível a qualquer momento do 
jogo, com exceção do Peidokê do McPixel. Para entrar no menu, aperte o 
botão do meio do mouse ou aperta a tecla ESC.

Você pode fechar o menu de opções da mesma maneira que o 
abriu, ou aperte um dos botões para diferentes resultados:

  (Des)ligar tela-cheia – Escolha se quer jogar em tela-cheia ou não;

  Escala integral – Limita a escala da tela a números inteiros;

  Mudar filtro – Escolha um dos filtros pixelizados ou os desligue;

  Qualidade do filtro – Troque a qualidade do filtro entre baixa 

ou alta resolução;

  (Des)ligar áudio – Desliga ou liga todo o som e música do jogo;

  Continuar – Fecha o menu de opções;

  Voltar ao menu – Volta ao menu principal ou ao último menu que visitou;

  Ajuda – Abre uma janela de ajuda dentro do jogo;

  Apagar progresso – Deleta qualquer progresso que tenha feito e volta 

ao menu principal
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  Sair do jogo – Sai do jogo por completo e retorna ao seu entediante 

sistema operacional.

Filtros

Se ficar cansado dos pixeis pixelados do jogo, você pode habilitar um de 
dez filtros disponíveis, ou desabilitar os que estiverem ligados.

Quando for escolher um filtro, fique de olho no seu contador de 
quadros-por-segundo na canto esquerdo superior no menu. É importante 
mantê-lo o mais alto possível para uma melhor experiência. Você pode 
também diminuir a qualidade dos filtros para um performance melhor.

 1. Softon – Aplica bordas suaves aos pixeis;

 2. Deluxe – Deixa os pixeis com a aparência de azulejos de banheiro;

 3. TV – Cria um padrão RGB que simula a aparência de uma televisão de TRC 

vista de perto;

 4. Outlines – Aplica uma borda suave às formas;

 5. Smoothie – Suaviza os pixeis, criando bordas arredondadas;

 6. HD – Iluminação!

 7. Shiny Balls – Transforma os pixeis em bolas brilhantes;

 8. Sticky Balls – Transforma os pixeis em bolas foscas;

 9. Squarize – Aplica bordas espessas nos pixeis;

 10. Ultra Deluxe – Combina Deluxe com Outlines.
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É altamente recomendado o uso de Escala integral quando for ligar 
algum filtro. Escala integral permite que você escolha se a tela será ajus-
tada perfeitamente ao tamanho de sua janela ou tela do computador, ou 
se ficará limitada ao número inteiro mais próximo. Por exemplo, se a tela 
do seu monitor é de 1024x768, o fator de escala é de 6,4x e a tela de 
jogo será 1024x512, porém, se habilitar a Escala integral, o jogo irá para 
a escala de 6,0x, resultando em uma tela de jogo de 960x480.

Apagando o progresso

Você será perguntado umas duas ou três vezes antes de realizar a ação, 
então não se preocupe em apertar no botão acidentalmente. Além disso, 
suas opções de jogo permanecerão salvas, apenas o progresso de níveis 
e fases extras serão deletados.
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Anexos

A. Dicas e truques

 Em cada rodada, o último nível pode te enganar, não seja enganado;

 Todo puzzle tem uma solução, não se abale ao explodir, pense fora da caixa;

 Não há “caça ao pixel” nesse jogo, use o que consegue enxergar. Entretanto, 

algumas coisitas podem se mesclar, então olhe de perto, e não clique sem pensar;

 Algumas soluções erradas irão te guiar à solução correta;

 Todos os 100 níveis são diferentes, mesmo que pareçam semelhantes, não 

são;

 Seu progresso é salvo ao avançar uma rodada, ao sair do menu de opções e 

quando apaga seu progresso;

 Níveis bônus não fazem o menor sentido;

 Modo infinito é uma ótima maneira de ganhar s.

B. Curiosidades

 O personagem McPixel foi inspirado no MacGruber (uma paródia do McGyver);

 A aparência do McPixel foi feita para ser comum;

 São poucas as ocasiões onde McPixel muda sua expressão facial;

 O único momento onde você pode ver McPixel explodindo é na tela de entrada;

 Existem várias referências obscuras ao longo do jogo;

 Não conheço nenhum Jake, é apenas um nome aleatório;

 Com cada tela de animação do McPixel ocupando 1 in², todas as telas juntas 

ocupariam um campo de futebol;

 Eu pintei meu cabelho de ruivo para atuar no trailer de McPixel;

 Três peitos aparecem no jogo;

 O jogo precisa de 2 gb de memória para compilar, devido à quantidade de 

recursos;

 Você na verdade tem 21 segundos para resolver os puzzles, é por isso que 

pode ver as marcas de 20 e 0 segundo;

 McPixel é o único personagem no jogo que não possui uma animação ociosa;
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 O jogo foi inicialmente criado em 48 horas para o Ludum Dare e tinha seis 

níveis. Todos os níveis permanecerem no jogo;

 McPixel usa a fonte Commodore 64 sem modificações.

C. Ferramentas

As seguintes ferramentas foram utilizadas na criação de McPixel:
 FlashDevelop – ADI utilizado para escrever o código do jogo;

 Adobe Flex – Usado para compilar o jogo;

 Adobe AIR – Usado para publicar o jogo em múltiplas plataformas;

 GraphicsGale – Todos os gráficos foram desenhados nele;

 XnView – Usado para aplicar efeitos em alguns dos gráficos;

 IrfanView – Usado como ajuda gráfica;

 FL Studio – Usado para criar a música;

 FlashPunk – Estrutura utilizada para criação do jogo.



Esse guia fo i  cr iado com a fonte 

Commodore  P ixe l i zed  ( t í tu los)  e 

Verdana (corpo de texto). Foi utilizado 

o InDesign 5.5 para a diagramação.
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