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Baixar jogos para pc fraco

Para esta lista, separei os melhores jogos leves para PDs fracos e laptops que são diversão garantida e não comprometerão a velocidade do seu computador.15 - Stardew Valley Fugindo da Cidade Moderna, os jogadores herdam uma fazenda no tranquilo Vale stardew e devem aprender a crescer , criar animais e coexistir na comunidade para construir laços em sua nova vida
no campo e até mesmo formar uma família, pois há a possibilidade de se casar com alguns personagens. Procure suprimentos de armas de construção e mantenha o vale seguro neste jogo de rpg completo. Processador: 2 Ghz RAM: 2 GB Placa de vídeo: 256 Mb, Direct x10, Shader 3.0 14 - Doom 3 Se você quiser atirar ferozmente com elementos terroristas, entre neste jogo
imperdível. Assim como no clássico Doom, é importante aqui filmar rapidamente e rapidamente contra os muitos monstros e demônios tentando levá-lo para o inferno. Use armas diferentes, cada uma delas é mais mortal que a outra. Processador: Pentium®IV 1.5 GHz ou Athlon® XP 1500 RAM: 384 mb Video Card: 64 mb compatível com Directx 9.0 13 - Broforce Broforce é um
jogo que presta grande homenagem aos filmes de ação dos anos 80, e uns 90. Filmes como Rambo, Exterminador do Futuro, MIB estão presentes como personagens inspirados em seus heróis, além de todo o clima de filmagem do cinema para todas as partes, explosões e muita violência estilizada, desfrutando de bom humor. Processador: Intel Core 2 Duo RAM: 4 GB Video
Card: cards compatíveis com Open GL 3.0 12 - Fifa 13 Considerado um dos melhores jogos da franquia FIFA, este jogo tem tudo o que os fãs de futebol precisam. Jogadores reais, times de diferentes ligas e é difícil dominar o controle de bola, mas muito realista e eficaz. A gestão da equipe também melhorou, assim como outras opções estratégicas. Processador: Intel Core 2
Duo 2.4Ghz RAM: 2 GB Placa de vídeo: 512 mb, (GeForce 8600 GTS, Radeon X1950) 11 - Starbound Starbound é uma mistura de Minecraft e Terraria em espaço cideral. Explore o espaço, tanto naves piloto como construa bases espaciais em planetas distantes. Há também inimigos misteriosos esperando por você nas profundezas do universo. Você pode jogar como
humanos ou muitas outras raças alienígenas. Processador: Intel Core 2 Duo ou memória RAM superior: placa de vídeo de 2 GB: 256 Mb compatível com DirectX 9.0 10 - Knives Out Um Battle Royale criado para dispositivos móveis, Knives Out tem uma versão em execução em computadores menos potentes. Possui uma grande comunidade de jogadores, mapas e modos
muito diversos e armas para todos os gostos. Os criadores do jogo sempre colocam novas armas e desafios legais. Você pode enfrentar seus inimigos no chão, dupla, esquadrão ou modo Fireteam, um time de 5 jogadores. Também é possível personalizar seu personagem com roupas e adereços que você pode ganhar competindo nestes Acordado. Processador: Pentium Dual
Core E2140 1.60GHz ou Athlon 64 X2 Dual Core 3600+ 3600+ Placa de vídeo 2 GB RAM: GeForce GT 520, Radeon HD 6480G ou equivalente 9 - Borderlands Com sua ação viciante, frenético combate a tiro em primeira pessoa, arsenal grande, elementos de RPG e colaboração de quatro jogadores, Borderlands é uma experiência que desafia todas as convenções dos
atiradores modernos. Borderlands coloca você no papel de um mercenário no planeta desolado e sem lei de Pandora, determinado a encontrar um lendário arsenal de poderosa tecnologia alienígena chamado The Vault. Processador: 2.4 Ghz RAM: 1 GB Placa de vídeo: 259 Mb (GeForce 7 / Radeon HD3000 Lots ) 8 - Terraria Terraria é uma ONG independente de ação e
aventura produzida pela desenvolvedora de jogos Re-Logic. Suas características são exploração, artesanato, construção estrutural e perigoso combate de monstros em um mundo proceduramente 2D criado. Processador: 2Ghz ou RAM superior: 2,5 GB Placa de vídeo: 128 mbs capaz de Shader Modelo 2.0 +7 - Portal 2 Um jogo que vai fazer você usar um monte de habilidades
e raciocínio lógico, use sua arma anti-gravidade para obter de cada uma dessas salas. Prepare-se para passar algumas horas tentando descobrir a maneira certa de se livrar e manipular diferentes objetos e mecanismos. Processador: 3.0 GHz P4, Dual Core 2.0, AMD64X2 RAM: 2 GB Placa de vídeo: 128 Mb ou superior, Pixel Support Shader 2.0 (ATI Radeon X800 / NVIDIA
GeForce 7600 / Intel HD Graphics 2000) 6 - Need for Speed: Underground 2 Need for Speed Underground 2 expande as opções do título anterior, no mesmo tema implícito de corrida em cenários noturnos A variedade de eventos e veículos disponíveis agradará aos fãs da série, bem como a capacidade de ajustar de forma diferente no carro. Processador: Pentium III ou Athlon
XP RAM: 256 Mb Video Card: 32 MB, DirectX 8.1, (por exemplo, GeForce 2) 5 - Hearthstone Hearthstrone foi lançado em 2014 e foi considerado um dos maiores sucessos da Blizzard. Disponível gratuitamente para computadores e telefones Android e iPhone (iOS), o jogo é popular entre os jogadores mais comuns e competitivos, além de ser o jogo de cartas digitais mais
popular nos EUA. Processador: Intel Core 2 Duo ou RAM Superior: placa de vídeo de 2 GB: Intel HD 1000 4 - Age of Empires III Um dos melhores jogos de estratégia em tempo real já criados, Age of Empires foi redesenhado em alta definição. Escolha entre 18 civilizações diferentes em quase mil anos de história, e imponha sua vontade em todo o território. Ganhar campanhas
contra o computador é muito legal, mas esmagar seus amigos no modo jogador é ainda melhor. Processador: 1.5 Ghz RAM: 1 GB Placa de vídeo: Compatível com Direct X 9.0c 3 - Cuphead Cuphead é uma plataforma de corrida e arma e videogame, projetada no estilo de desenhos animados da década de 1930. Como Cuphead, os jogadores lutam contra uma série de chefes
para pagar uma dívida que tem que ser feita com o diabo. Processador: Intel Core2 Duo 3.0GHz ou AMD Athlon 64 X2 6000+, RAM de 3.0GHz ou mais: placa de vídeo de 2 GB:Geforce 9600 GT ou AMD HD 3870 512MB 2 - GTA San Andreas Provavelmente um dos jogos mais icônicos, San Andreas sempre modificou a franquia GTA, (embora semelhante a GTA 3 e GTA Vice
City) e colocou muita importância na história Explore cada canto de San Andreas usando carros, motocicletas, aviões ou helicópteros, junte-se a guerras violentas contra gangues rivais e ajude CJ a vingar sua família, todos os sons de uma pista elétrica, para todas as preferências. Processador: 1Ghz Pentium III ou AMD Athlon RAM: 256 Mb Video Card: 64 Mb (Geforce 3 ou
melhor) 1 - Undertale Undertale é um RPG que começa a contar a história do passado em que monstros e humanos vivem no planeta. Depois de uma guerra, os monstros foram derrotados e selados sob uma montanha. O jogo então retorna ao presente e se concentra na história de uma criança que cai na montanha onde os monstros vivem agora. Processador: 2Ghz ou RAM
superior: 3 GB Placa de vídeo: 512 Mb Se o seu computador não é moderno e só roda jogos leves, saiba que existem ótimos jogos! Escolhemos alguns dos melhores títulos que funcionam sem problemas em computadores mais modestos para você continuar jogando. Atenda aos jogos de PC mais fracos e aos requisitos mínimos que você precisa jogar. 1. GTA San Andreas
Provavelmente um dos jogos mais icônicos, San Andreas sempre modificou a franquia GTA, (embora semelhante a GTA 3 e GTA Vice City) e colocou muita importância na história. Explore cada canto de San Andreas usando carros, motocicletas, aviões ou helicópteros, junte-se a guerras violentas contra gangues rivais e ajude CJ a vingar sua família, todos os sons de uma
pista elétrica, para todas as preferências. Processador: 1Ghz Pentium III ou AMD Athlon RAM: 256 Mb Video Card: 64 Mb (Geforce 3 ou melhor) 2. CupHead Inspirado em designs antigos, CupHead é um jogo difícil de não, mas muito bem produzido. A trilha sonora, personagens e chefes trabalham muito bem juntos e o jogo de gerenciamento é único, mesmo em 2D. Se você
gosta do jogo com um visual clássico e é muito difícil, isso é perfeito para você. Processadores: Intel Core2 Duo E8400, 3.0GHz ou AMD Athlon 64 X2 6000+, RAM 3.0GHz ou superior: placa de vídeo de 2 GB:Geforce 9600 GT ou AMD HD 3870 512MB 3. Age of Empires II Um dos melhores jogos de estratégia em tempo real já criados, Age of Empires foi até redesenhado em
alta definição. Escolha entre 18 civilizações diferentes em quase mil anos de história, e imponha sua vontade em todo o território. Ganhar campanhas contra o computador é muito legal, mas esmagar seus amigos no modo jogador é ainda melhor. Processador: 1.5 Ghz RAM: 1 GB Placa de vídeo: Compatível com Direct X 9.0c 4. Super Fun Undertale, cheio de personagens
Chefe legal e duro como Sans, Undertale é uma alternativa de rpg onde conversar com inimigos vai eliminá-lo por muitos O jogo é repleto de humor e é inspirado em NGEs antigos, com quase todos os menus de combate em texto e cores muito simples. Processador: 2Ghz ou RAM superior: 3 GB Placa de vídeo: 512 Mb 5. PUBG Mobile (Emulator) PUBG é um jogo muito
competitivo onde cada jogador ou grupo de jogadores precisa sobreviver enquanto luta contra outros jogadores inimigos e uma zona de radiação perigosa encurta. Surpreso com PUBG para PC fraco!? Sim, mas é a versão móvel do famoso Battle Royale jogado com um em relevo. Os criadores da versão mobile decidiram criar o simulador Tencent Gaming Buddy que funciona
muito bem e permite que você tenha a mesma experiência que o seu PC. O emparelhamento só é feito entre os jogadores, por isso não tem nenhuma vantagem. Experimente e descubra se você é um bom sobrevivente! Processador: Intel ou AMD dual core a 1.8 GHz. RAM: placa de vídeo de 3 GB: NVIDIA GeForce 8600/9600GT, ATI/AMD Radeon HD2600/3600 6.
Hearthstone Este jogo é executado em qualquer computador, celular e até mesmo no seu forno se você puder conectá-lo à internet. É um jogo de cartas muito competitivo, com técnicas relativamente fáceis de entender, mas difícil de dominar. É necessário investir um pouco do seu tempo, jogar com jogadores reais e ter paciência para obter as cartas lendárias. No gênero de
jogos de cartas competitivos, Hearthstone está invicto. Processador: Intel Core 2 Duo ou memória RAM superior: placa de vídeo de 2 GB: Intel HD 1000 7. Need for Speed: Underground 2 Um jogo de corrida clássico, com uma física muito realista e meath e muitas pistas radicais. Você pode dirigir muitos carros diferentes e voar cada um, dependendo da sua posição nas
corridas. A trilha sonora também é bem legal. Processador: Pentium III ou Athlon XP RAM: 256 Mb Video Card: 32 MB, DirectX 8.1, (por exemplo, GeForce 2) 8. FIFA 13Em revisão de um dos jogos mais realistas da franquia FIFA, este jogo tem tudo o que os fãs de futebol precisam. Jogadores reais, times de diferentes ligas e é difícil dominar o controle de bola, mas muito
realista e eficaz. A gestão da equipe também melhorou, assim como outras opções estratégicas. Processador: Intel Core 2 Duo 2.4Ghz RAM: 2 GB Placa de vídeo: 512 mb, (GeForce 8600 GTS, Radeon X1950) 9. Portal 2 Um jogo que vai fazer você usar um monte de habilidades e pensamento lógico, usar sua arma anti-gravidade para escapar de cada uma das salas. Prepare-
se para passar algumas horas tentando descobrir a maneira certa de se livrar e manipular diferentes objetos e mecanismos. Processador: 3.0 GHz P4, Dual Core 2.0, AMD64X2 RAM: 2 GB Placa de vídeo: 128 Mb ou superior, Pixel Support Shader 2.0 (ATI Radeon X800 / NVIDIA GeForce 7600 / Intel HD Graphics 2000) 10. Terraria Crie tudo o que quiser, em diferentes
conjuntos de criaturas, com total liberdade. Terraria permite que você explore, crie e combata inimigos e chefes poderosos Quando o jogador sobrevive no mundo gerado aleatoriamente. É claro. Você ama RPG com design 2D clássico, Terraria merece seu tempo. Processador: 2Ghz ou RAM superior: placa de vídeo de 2,5 GB: 128 mbs capaz de Shader Model 2.0 + 11.
Starbound Explore o Espaço Sideral, ambas naves piloto e construir bases espaciais em planetas distantes. Há também inimigos misteriosos esperando por você em profundidade. Você pode jogar como humanos ou muitas outras raças alienígenas. Processador: Intel Core 2 Duo ou memória RAM superior: placa de vídeo de 2 GB: 256 Mb compatível com DirectX 9.0 12.
Stardew Valley Sua chance de trabalhar em uma fazenda chegou. Plantas, interagir com vizinhos e lutar contra monstros. É verdade, até o vale pacífico de Stardew está em constante perigo. Procure suprimentos de armas de construção e mantenha o vale seguro neste jogo de rpg completo. Processador: 2 Ghz RAM: 2 GB Placa de vídeo: 256 Mb, Live x10, Shader 3.0 13.
Broforce Detone tudo que você mexe com personagens que você conhece bem, usar armas diferentes. Um jogo em homenagem a filmes de ação e jogos clássicos como Contra ou Metal Slug, Bro Force é super divertido, louco e altamente viciante. Processador: Intel Core 2 Duo RAM: Placa de vídeo de 4 GB: Placa compatível com Open GL 3.0 14. Borderlands Explore um
mundo selvagem cheio de ditados. Sozinho ou com outros três amigos, preencha os monstros, bandidos e malfeitores para liderar. Ou usar lasers e granadas. É importante completá-los. Há mais de 100 armas diferentes, cada uma com seus próprios detalhes, como pistolas, rifles de precisão, armas submix, pistolas e muito mais. Mas você só pode usar tudo isso se sobreviver
ao chefe. Processador: 2.4 Ghz RAM: 1 GB Placa de vídeo: 259 Mb (Lotes GeForce 7 / Radeon HD3000 ) 15. Ascensão das Nações Começa na Era da Pedra e promove sua civilização até hoje em um desafio de estratégia e gestão de recursos muito legal. Sua facção precisa ser alimentada, equipada e aumentada ao longo do tempo, assim como suas cidades precisam
crescer adequadamente. Se você quer dominar o mundo, comece a aprender com este jogo. Processador: 1.2 Ghz RAM: 1 GB Placa de vídeo: Compatível com Direct X 10 +16. Roma: Guerra Total O Império Romano é um dos impérios mais permanentes e poderosos da história. E agora toda essa energia pode ser controlada por você, no seu computador. Use táticas militares
controlando suas legiões e enfrentando tribos bárbaras em todo o mundo antigo. Se você gosta de estratégia militar, este jogo é necessário. Processador: Pentium III 1.0GHz ou Athlon 1.0GHz (ou superior) RAM: 256 Mb Video Card: 64 Mb ou superior, compatível com x 9.0 17 direto. Doom 3 Se você gosta de atirar violentamente com elementos terroristas, mergulhe fundo
neste jogo imperdível. Como no clássico Doom, o que importa aqui é atirar bem e rápido em hordas de monstros e demônios tentando mandá-lo para o inferno. Uso de armas diferente, cada um mais letal do que o outro. Processador: Pentium®IV 1.5 GHz ou Athlon® XP 1500 RAM: 384 mb Placa de vídeo: 64 mb compatível com Directx 9.0 18. Superhot Um FPS muito único,
com um princípio super básico: o tempo só progride quando você se move. É um FPS completamente inovador, baseado em grande interesse com mecanismos de câmera lenta. Isso fará você usar todos os seus reflexos e inteligência para ser capaz de não cada etapa. Processador: Intel Core2Quad Q6600 2.40 GHz RAM: 4 GB Placa de vídeo:GeForce GTX 650 (1024 MB) 19.
Knives Out A Battle Royale foi criada para dispositivos móveis, Knives Out tem uma versão em execução em computadores menos poderosos. Possui uma grande comunidade de jogadores, mapas e modos muito diversos e armas para todos os gostos. Os criadores do jogo sempre colocam novas armas e desafios legais. Você pode enfrentar seus inimigos no chão, dupla,
esquadrão ou modo Fireteam, um time de 5 jogadores. Também é possível personalizar seu personagem com roupas e adereços que você pode ganhar competindo em desafios. Processador: Pentium Dual Core E2140 1.60GHz ou Athlon 64 X2 Dual Core 3600+ Memória: 2 GB RAM Placa de vídeo: GeForce GT 520, Radeon HD 6480G ou equivalente a 20. Euro Truck
Simulator 2 Muitas simulações conseguem ser repetitivas, mas este jogo praticamente reinventou o gênero, dirigindo seu caminhão por belas estradas europeias, de uma forma muito realista enquanto opera sua empresa de transporte e cresce seu negócio. Super relaxante. Processador: CPU dual-core 2.4 GHz RAM: 4 GB Placa de vídeo: GeForce GTS Class 450 / Intel HD
4000 Lista de outros jogos para PD fraco: fraco:
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