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Introdução 

Introdução 

Conduza o seu camião através da Europa, visite as suas cidades, transporte cargas 
para diferentes empresas e ganhe dinheiro para o crescimento e expansão do seu 
negócio. À medida que avançar na sua carreira poderá aceder a outros países, 
modernizar o seu veículo e tornar-se um mestre na sua profissão! 

Requisitos mínimos do sistema

Sistema operativo Windows XP ou Windows Vista 
Processador a 2,4 Ghz (Pentium 4 ou equivalente)   
512 MB de memória RAM (1GB no Windows Vista)
600 MB de espaço livre no disco rígido 
Drive de CD-Rom
Placa de som compatível com DirectX  
Placa gráfica com 128 MB de RAM (GeForce 4 (não MX!) ou superior,  
ATI Radeon 8500 ou superior)
DirectX 9.0.

Requisitos recomendados do sistema

Processador Pentium 4 a 3.0 Ghz ou equivalente  
1 GB de memória RAM (2GB no Windows Vista) 
Placa gráfica com 256 MB de memória RAM, GeForce6 ou superior,
ATI Radeon 9800 ou superior.  
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Introdução 

Iniciar Euro Truck Simulator

 1. Para executar o jogo, clique: 

 a. no ícone "Euro Truck Simulator" no Ambiente de Trabalho ou...

 b. no menu de programas do Windows, na opção Jogar Euro Truck Simulator.
O caminho a seguir (no Windows XP) é o seguinte: "Iniciar" -> 
"Programas" -> "Euro Truck Simulator" -> "Jogar Euro Truck 
Simulator". 

 2. De seguida é activada uma janela de configuração com as definições gerais do 
jogo (gráficas e de som). Para começar realmente a jogar é necessário clicar 
no botão "Iniciar!". 

 3. No menu principal de Euro Truck Simulator seleccione a opção "Novo jogo".

 4. Seleccione o país da Europa no qual pretende iniciar e aguarde pelo 
carregamento do jogo. 

 5. Escolha e compre o seu primeiro camião, utilize as setas esquerda e direita na 
barra inferior para poder ver os camiões disponíveis. 
(Não se preocupe por não poder comprar de imediato o camião que prefere – 
o seu capital inicial permite-lhe apenas comprar a categoria mais económica 
de camiões. Terá a ocasião de comprar os melhores veículos mais tarde, 
quando tiver ganho mais rendimentos) .

 6. Principiará o jogo sentado ao volante do novo veículo, em frente ao stand de 
camiões. O tutorial do jogo explica-lhe como conduzir e onde poderá conseguir 
o seu primeiro serviço!
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Comandos

Comandos

Note: Pode  modificar  totalmente  as  teclas  de  comando  através  do  menu 
"Opções" -> "Teclado". 

Os comandos admitidos pelo jogo são: 

Teclado (unicamente) 
Teclado + Rato 
Teclado + Joystick 
Teclado + Volante 
Teclado + Gamepad 

Seleccione a combinação de comados que deseja usar (em cima) e assegure-se 
que configurou correctamente o seu volante antes de começar a jogar!  

Poderá atribuir novamente as teclas e comandos de origem a qualquer momento: 

Comandos principais do veículo:

Acelerador ↑ W

Travão / Marcha- 
-atrás 

↓ S
– trava se o camião for a circular para 

a frente; se estiver parado, engrena 
a marcha-atrás

Virar à esquerda ← A

Virar à direita → D

Mudança superior
Shift 
Esqu-
erdo

Shift 
Direito – se usar a caixa manual  

Mudança inferior
Ctrl 

Esqu-
erda

Ctrl 
Direita – se usar a caixa manual  
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Comandos

Nota: Alguns comandos adicionais (joystick, gamepad, volante, etc.) podem fazer 
com que certas accões do teclado mencionadas acima (como Virar à esquerda ou 
Virar à direita) sejam inactivadas a partir  teclado.  

Comandos adicionais do veículo:

Ligar / Desligar 
motor E --

Travão de 
estacionamento 

Espaço --

Travão de motor B --

Pisca esquerdo + --
(obs: sinal +, do teclado principal – ao 

lado da tecla Enter)

Pisca direito ´ --
(obs: sinal agudo, ao lado da tecla 

Enter)

Piscas de emergência F --

Luzes L --

Buzina H --

Limpa pára-brisas P --
– para ver os limpa pára-brisas a 

funcionar é necessário usar a câmara 
no interior da cabine.  

Cruise Control C --

– quando o accionar poderá manter a 
velocidade a que segue. Para desligar 
clique novamente ou pressione o 
acelerador ou o travão.
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Comandos

Painel de Instrumentos: 

Mostrar / Ocultar 
espelhos retrovisores 

F2 -- – mostrar / ocultar espelhos 
retrovisores 

Mostrar / Ocultar 
Mostradores F3 --

– mostrar / ocultar os mostradores 
do painel de instrumentos

Mostrar / Ocultar 
mapa  

M -- – mostrar / ocultar o mapa virtual 
(possui dois níveis de zoom)  

Computador portátil:

Mostrar / Ocultar 
computador portátil

N --

Mostrar navegação F5 --

Mostrar contabilidade F6 --

Mostrar plano de 
carreira 

F7 --

Mostrar estatísticas F8 --
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Comandos

Câmaras:

Câmara interior 1 --

Câmara livre 2 --

Câmara superior 3 --

Câmara da cabine  4 --

Câmara pára-
choques 5 --

Câmara da roda 6 --

Câmara de televisão 7 --

Câmara seguinte 8 -- – percorrer câmaras

Acções especiais:

Olhar à esquerda 
/ -- (teclado numérico)

Olhar à direita  * -- (teclado numérico)
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Comandos

Activar Enter --

– activar localizações especiais como 
áreas de descanso, postos de 
abastecimento, serviços ou ofertas 
de serviço. 

Engatar 

semi-reboque 
T -- – engatar ou desengatar o semi-

reboque

Girar câmara Alt 
Esq. --

– activa o modo de vista livre através 
do uso do rato (pressionar e 
manter). Apenas funciona se o 
comando escolhido for Teclado e 
Rato, caso contrário não terá função. 

Ecrã F10 --

– guarda um ficheiro de imagem do 
ecrã (de forma automática em "Os 
meus documentos\Euro Truck 
Simulator\screenshot\") 
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Painel de Instrumentos virtual

Painel de Instrumentos virtual

1: Barra de estado

2: Painel de informação de 
serviços

3: Mostradores

4: Mapa

5: Espelhos retrovisores

6: Mensagens no ecrã

MANUAL DO JOGO   Euro Truck Simulator 9



Painel de Instrumentos virtual

Barra de estado 

A barra de estado oferece informação essencial sobre o estado do seu camião, da 
carga, da necessidade de descanso e de dinheiro. 

A quantidade total de dinheiro que possui, em euros (€).

Assinala  o  grau  do  seu  cansaço.  Se  o  ícone  estiver 
preenchido,  necessita  de  descansar  rapidamente.  De 
outra forma sentirá as consequências do cansaço e sono 
através de infracções de trânsito.

No entanto, o cansaço só será um factor de jogo se a 
opção  de  simulação  de  cansaço  estiver  activada  nas 
opções.

Estado do seu camião. Quanto mais vermelho estiver o 
indicador, mais danificado o veículo se encontra. Tome 
em atenção que os estragos influenciarão negativamente 
o rendimento do seu camião!

Estado  da  carga.  Quanto  mais  vermelho  estiver  o 
indicador, mais estragos a carga sofreu. Acautele-se pois 
algumas são mais frágeis que outras. Se não tiver um 
semi-reboque engatado este campo fica vazio.

O tempo de jogo actual (diferente do tempo real ou do 
tempo do seu sistema).

Painel de Informação de Serviços 

O painel com a informação sobre o serviço actual oferece detalhes sobre a carga 
que transporta. Aparece apenas enquanto decorre o serviço.  

 A empresa à qual deverá entregar a mercadoria. 

A cidade de destino para onde deverá transportar 
a carga.

No exemplo acima, trata-se de um carregamento de  iogurtes para a empresa 
SellPlan, em Viena. 
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Painel de Instrumentos virtual

Mostradores 

Os mostradores reflectem o estado actual do seu veículo.  No modo de câmara 
interior estão integrados no painel de instrumentos. Nos outros modos de câmara 
são visíveis no canto inferior direito do ecrã. Como se vê abaixo, existem duas 
versões do painel de instrumentos virtual; a digital e a analógica, dependendo da 
que seleccionou nas opções do jogo. 

1: Velocímetro

2: Nível de gasóleo

3: Quilómetros percorridos

4: Conta-Rotações

5: Mudanças

Pisca 
esquerdo 

Máximos Médios Travão de 
estaciona-

mento

Pisca direito

Mapa 

O mapa mostra as estradas e território envolvente e o seu camião fica sempre 
posicionado no centro. Pode alternar entre dois níveis de zoom: alto e baixo ou 
pode desligar o mapa. Uma maior aproximação é vantajosa nas cidades porque 
dessa  forma  as  ruas  são  detalhadas.  Um  afastamento  maior  permite  uma 
panorâmica geral que é útil quando se circula nas auto-estradas.  
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Painel de Instrumentos virtual

  

Os ícones no mapa:  

 
O indicador da sua posição actual e da direcção que segue.

 Representa o seu destino: muito útil porque mostra o local 
exacto na cidade onde a carga deve ser entregue.

 
Oficina /Parque de Estacionamento (somente nas cidades). 
Aqui poderá descansar, reparar, afinar o seu camião ou até 
comprar um novo. 

 

Logótipos de 
empresas

Armazém (somente nas cidades): aqui poderá encontrar 
novos serviços e entregar mercadorias.

 Posto de abastecimento, onde poderá comprar combustível 
ou descansar. 

 Designação da estrada. 

Espelhos retrovisores 

Pode mostrar ou ocultar os espelhos retrovisores.  Ao activar o mapa o espelho 
retrovisor do lado direito ficará escondido.

Aviso: Em computadores com menor desempenho a condução com os espelhos 
retrovisores  activados  poderá  causar  uma  desaceleração  considerável  no 
desempenho gráfico do jogo. Se notar este problema recomendamos que conduza 
com os espelhos ocultados e que os ligue apenas quando necessitar.   
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Painel de Instrumentos virtual

Mensagens no ecrã 

Durante a condução irá receber mensagens importantes que incluem todo o tipo 
de avisos e conselhos.  

Jogabilidade 

Euro Truck Simulator é um jogo de simulação de camiões, mais precisamente de 
transportes  internacionais  rodoviários,  no  cenário  europeu.  Visite  cidades 
europeias emblemáticas, siga rotas baseadas na rede viária do Velho Continente, 
recolha diferentes cargas e entregue-as a tempo! Ganhe dinheiro para expandir o 
seu negócio:  conquiste  o acesso a outros  países,  afine o seu camião e ganhe 
certificados  de  segurança  para  poder  transportar  cargas  de  maior  valor.  Pode 
circular livremente por toda a Europa mas não se esqueça de aceitar trabalhos 
ocasionais. Terá de pagar o combustível, as reparações nos camiões, as multas de 
trânsito. À medida que for trabalhando irá também progredir na carreira até se 
tornar o Mestre do seu ofício. 

Cidades 

O jogo começa no stand de compra e venda de camiões, na cidade e país que 
escolher. Uma vez comprado o seu primeiro camião, iniciará o jogo no parque de 
estacionamento do stand. As cidades são o principal ponto de interesse do jogo. 
Todas as cidades estão interligadas através da rede de estradas permitindo deste 
modo viajar entre as mesmas. Quando conquistar o acesso a outros países poderá 
viajar por mais estradas e conhecer outras cidades. Junto dos stands de compra e 
venda de camiões  encotrará sempre uma oficina  (  no seu mapa).  Também 
haverá parques de estacionamento e diversos terminais de carga assinalados no 
seu mapa através dos logótipos das empresas. 

Os terminais de carga podem funcionar como ponto inicial  da sua viagem onde 
pode aceitar novos serviços, ou como destino final onde entregará as cargas. Cada 
armazém pertence a uma empresa distinta e algumas empresas apenas recebem 
mercadoria (por exemplo a Kaarfor, SellPlan) enquanto outras tanto abastecem 
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Jogabilidade 

como recebem. Nenhuma empresa é meramente abastecedora. Isto significa que 
pode repartir mercadoria por todos os terminais de carga espalhados pelo jogo, 
podendo no entanto obter serviços somente em alguns deles (procure o indicador 
de serviços disponíveis).

Transporte de carga 

Ofertas de 
serviço

Ganha dinheiro transportando carga. No jogo, uma entrega 
chama-se  serviço.  Quando  decidir  efectuar  uma  entrega 
terá  de  procurar  um  armazém  de  abastecimento  com  o 
indicador  de serviços  disponíveis e  parar  no  indicador. 
Nessa  altura  aparecerá  uma  lista  de  mercadorias  para 
entregar.

Acei tação do serviço
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Jogabilidade 

Quanto chegar a vez de negociar – o ecrã  do trabalho para aceitar – tem que 
seleccionar a carga e escolher a cidade de destino.  Os preços dos serviços são 
fixos – não pode regateá-los – mas dependem de três factores: a distância,  a 
fragilidade ou perigosidade da carga e a oferta (stock) no armazém de destino.

A carga perigosa encontra-se dividida em várias  classes ADR (Acordo Europeu 
sobre  o  transporte  internacional  de  mercadoria  perigosa  por  estrada).  O  jogo 
utiliza este sistema para classificar o grau de perigosidade da carga: 

Mercadoria sem perigo 
 Classe 3 – substâncias de baixo perigo (p. ex. gasóleo, gasolina) 

 Classe 2 – substâncias de perigo médio (p. ex. ácidos, substâncias 

químicas)
 Classe 1 – substâncias de alto perigo (p. ex. explosivos)

O transporte de mercadorias perigosas exige um condutor com mais experiência 
mas também oferece melhor pagamento. No entanto, para poder transportar este 
tipo de matérias perigosas, terá de obter um certificado ADR. Existem diferentes 
certificados  para  diferentes  classes  ADR.  Estas  cargas  estão  devidamente 
identificadas na lista de serviços disponíveis  através de um símbolo de matéria 
perigosa.  Se  não  possui  o  certificado  apropriado  poderá  obtê-lo  clicando  na 
mercadoria restringida e pagando o valor da certificação. Os certificados que já 
possuir  estão mencionados na página "Finanças" do seu computador portátil.  A 
mercadoria normal não necessita de nenhum certificado de condução especial.

 significa frágil e não tem nenhuma relação com ADR. Deverá ter um cuidado 
especial com as cargas frágeis pois, como o nome indica, podem estragar-se com 
maior facilidade durante o transporte. Qualquer dano na carga será descontado no 
pagamento do serviço! 

 O  indicador de  stock mencionado  junto  dos  serviços 
disponíveis  assinala  a quantidade no armazém de destino  e  a 
respectiva  necessidade  que  este  tem  da  mercadoria.  Quanto 
mais baixo for maior será o valor pago pelo transporte da carga. 
Nota:  O  stock  de  cada  armazém  aumenta  e  diminiu  com  o 
decorrer do tempo.  

Uma vez seleccionado e aceite o serviço, há que 
encontrar  o semi-reboque dentro das instalações 
do  armazém.  No  entanto  não  se  preocupe  pois 
normalmente  este  será  o  único  semi-reboque 
presente no local, pelo que será fácil de localizar.  
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Jogabilidade 

 Tome  em  atenção  que  existem  vários  tipos  de 
semi-reboque (por exemplo: contentores, lonas ou 
cisternas). Para atrelar um semi-reboque necessita 
de  alinhar  o  tractor  e  fazer  marcha-atrás 
lentamente até surgir  a  mensagem de "pronto a 
engatar".  

Nota: Inicialmente esta manobra pode ser algo complicada. Experimente realizá-
la usando a câmara superior (vista de cima).  

Entrega da  carga

Ao aceitar um serviço, está a responsabilizar-se por entregar o 
semi-reboque e  a carga  no destino  indicado  e  sem qualquer 
atraso ou danos. Consulte o painel com a informação sobre o 
respectivo  serviço  para  confirmar  o  local  de  entrega;  para 
facilitar  a  consulta,  o destino  é  também assinalado  no mapa 
com um círculo vermelho.    

 

Cais de descarga

Uma vez chegado ao armazém de destino, terá de arrumar 
o semi-reboque no cais de descarga indicado. A manobra 
pode  ser  complicada  inicialmente  mas  verá  que,  com  a 
prática,  se  tornará  fácil.  Quando  o  reboque  estiver 
devidamente  estacionado  surgirá  uma  mensagem  de 
"pronto a desengatar".  

Quando o serviço estiver finalizado receberá o pagamento segundo o estipulado no 
contrato.  No entanto, qualquer dano causado na carga e/ou multas de trânsito 
serão descontados no valor final do transporte. Não se surpreenda se ao cometer 
demasiadas infrações ou danos graves na carga o balanço do serviço for negativo. 

Cancelamento  do Serviço

Se aceitar um novo serviço antes de terminar o actual, será penalizado por quebra 
de  contrato  e  terá  de  pagar  uma  penalização  no  valor  de  8000  €   por 
incumprimento. 
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Jogabilidade 

Dia-a-Dia 

Tempo de  jogo

O Euro Truck Simulator tem o seu próprio ciclo temporal que é consideravelmente 
mais rápido que o tempo na vida real. A proporção de compressão do tempo é 
também diferente fora ou dentro das cidades. O tempo real apenas é contabilizado 
como estatística, ou informação secundária, em Euro Truck Simulator. 

Regras  de  t râns ito

Deverá obedecer a todas as regras de trânsito e em especial:  

1. Não colida com outros veículos, quer estejam em movimento ou estacionados.
2. Respeite os semáforos. 
3. Não circule em contramão. 
4. Respeite os limites de velocidade. Na maioria dos países a velocidade máxima 

autorizada é de 50 km/h nas cidades e de 90 km/h nas auto-estradas. 
5. Ligue as luzes à noite. 
6. Descanse com frequência. Não é permitido ultrapassar as 12 horas de 

condução seguidas.

As infracções às regras de trânsito serão penalizadas com multas. Colisões com 
outros  veículos  serão  denunciadas  imediatamente  às  autoridades  e  outras 
infracções  poderão  ser  detectadas  através  das  câmaras  da  polícia.  As  multas 
acumulam-se  e  serão  descontadas  ao  montante  a  receber  pelos  serviços 
prestados.

Descanso

 

Lugares de 
descanso 

Se  tiver  activado  nas  definições  do  jogo  a  opção 
«simulação  de  cansaço»,  terá  de  descansar  a  cada  12 
horas  de  condução.  Se  não  o  fizer  sentirá  uma 
desagradável e perigosa sonolência e poderá inclusive ser 
multado. Por isso é conveniente consultar  o indicador de 
cansaço  e  procurar  imediatamente  um  lugar  para 
descansar  logo  que  seja  notificado.  Estes  lugares 
encontram-se  nas  estações  de  abastecimento  ou  nos 
estacionamentos nas cidades.
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Jogabilidade 

Abastec imento  de combust ível

Posto de 
Abastecimento 

Ao conduzir por essa Europa fora irá gastar combustível e 
consequentemente  necessitar  de  reabastecer  o  seu 
camião. Preste atenção ao indicador do nível de gasóleo e 
quando entrar na reserva (ou antes) procure um posto de 
abastecimento onde possa atestar.  Tome em conta que, 
apesar de existirem bastantes instalações desse tipo, terá 
de  avaliar  a  distância  entre  elas  para  não  ficar  sem 
gasóleo. Se isso acontecer necessitará de chamar o serviço 
de assistência (a partir do computador portátil). 

Reparação de danos

Oficina

Ao colidir  com o seu camião sofrerá danos  no veículo  e 
possivelmente na carga que transportar no momento. Não 
é possível  reparar a carga, apenas os danos no camião. 
Dirija-se a uma  Oficina para consertar  o veículo.  Se os 
danos  sofridos  numa  colisão  não  forem  reparados,  irão 
agravar-se e o comportamento do veículo será fortemente 
afectado - tornar-se-á mais lento e difícil de manobrar. 

F ina l  do jogo

Não existe um final onde possa declarar ter ganho ou chegado ao fim do jogo. 
Enquanto o seu negócio for rentável e conseguir evitar a falência, estará apto para 
transportar cargas por essa Europa fora. No entanto existem vários critérios que 
indicam a sua progressão no jogo - as  medalhas conseguidas, a progressão na 
carreira, o acesso a todos os países do mapa ou a compra do camião dos seus 
sonhos, são vitórias alcançadas. 
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Jogabilidade 

Melhorias no seu camião 

Compra de um camião novo

Compra e Venda 
de camiões

No início, quando tem de adquirir o seu primeiro camião, e 
apesar de lhe ser apresentada uma vasta oferta de marcas 
e modelos, apenas terá dinheiro para a classe mais modesta 
de camiões,  a categoria C.  Contudo, e à medida que for 
facturando e fazendo o seu negócio crescer, poderá voltar a 
um dos muitos Stands de Compra e Venda de camiões 
que encontrará nas cidades. Ali poderá vender o seu camião 
usado e adquirir um novo (como acontece na realidade, o 
veículo usado será sujeito a uma desvalorização). 

Af inações

Na  Oficina  pode também afinar diferentes parâmetros do 
seu camião. As afinações abrangem o aumento de potência 
do motor, redução do consumo de combustível e a melhoria 
na condução do camião. Finalmente, apesar de não afectar 
o  desempenho  do  veículo,  pode  também  escolher  uma 
pintura de uma cor diferente da actual. 

Computador portátil 

O computador  portátil  é  de  uma  grande  utilidade  durante  as  suas  viagens  e 
permite controlar as contas do seu negócio. O portátil contém mapas das estradas, 
a situação económica, a evolução da sua carreira e respectivos avanços no jogo. 
Em caso de emergência permite também recorrer à assistência em viagem.  
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Jogabilidade 

Mapa de Navegação

 
O  mapa  da  Europa  possui  três  níveis  diferentes  de  detalhe.  Pode  reduzir  ou 
aumentar a escala usando a roda do rato ou os ícones    no canto inferior 
direito.  

 Indicador de posição do seu veículo.

 
Indicador do destino da carga.

 Posto de abastecimento.

 Designação da estrada. 
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Jogabilidade 

Economia

O mapa económico indica os países onde pode entrar e os que ainda permanecem 
fora do seu alcance.  Os países a verde são acessíveis  e pode circular  por eles 
livremente. A entrada nos países a vermelho não é possível até que expanda o seu 
negócio de forma a abrangê-los. Para isso basta clicar no território em causa para 
obter informação sobre os custos dessa expansão. Se tiver dinheiro suficiente esse 
país passará a ser acessível ao seu negócio. Os países a cinzento estão  fora do 
seu alcance até que tenha conquistado o acesso a pelo menos um dos seus países 
vizinhos.

Mantendo o cursor  do rato sobre um país poderá verificar a informação 
geral sobre o mesmo.

No canto inferior esquerdo do mapa pode ver os certificados ADR que possui. O 
certificado ADR é um certificado especial emitido para um veículo depois de este 
ter sido inspeccionado com o objectivo de cumprir o Acordo Europeu relativo ao 
Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por estrada. 
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Jogabilidade 

Carreira

Existem cinco níveis de carreira para progredir passo a passo – 
Caloiro,  Experiente,  Profissional,  Veterano e Mestre.  O 
objectivo  em   cada  nível  consiste  em  conquistar  as  cinco 
estrelas. Estes são objectivos que terá de cumprir  antes de 
passar para o nível seguinte.

A progressão na carreira representa os seus êxitos no jogo e 
não afecta outros aspectos do mesmo. Conseguir o nível mais 
alto da carreira (bem como obter acesso a todos os países ou 
ganhar  dinheiro  para comprar  a  melhor  classe  de camiões) 
não significa o fim do jogo. É somente uma forma de medir a 
progressão.

 

Estat ís t icas

A página de estatísticas no seu computador portátil mostra a progressão no jogo. 
Ali encontrará informações interessantes: quanto tempo já jogou, quantas cargas 
entregou  ou  quantos  quilómetros  conduziu.  Também  existe  uma  listagem 
cronológica,  com detalhe diário, na qual são anotados todos os acontecimentos 
importantes do seu negócio. 

 
A  página  de  estatísticas  também apresenta  a  lista  de 
medalhas,  prémios especiais com que foi galardoado e 
que pode vir  a conquistar. No início a lista está vazia, 
mas com o passar do tempo vai sendo preenchida com 
os seus sucessos. As medalhas são um dos indicadores 
da sua progressão no jogo. As  medalhas conquistadas 
surgem depois do intervalo de descanso na condução ou 
depois de entregar uma carga. Cada medalha tem quatro 
níveis: começa no Bronze, passa pela Prata e Ouro até 
chegar à Platina. 

Ass istência  em Viagem

Se ficar sem gasóleo, se capotar ou se atascar o camião, a 
sua única solução será chamar a Assistência em Viagem 
a partir  do seu computador portátil.  O serviço é caro e 
apenas  irá  disponibilizar  os  serviços  básicos  para  poder 
deslocar  o  camião  até  um  local  seguro  (posto  de 
abastecimento  ou  oficina).  Por  isso  pense  bem  se 
necessita mesmo de requisitar este serviço. 

 

22 Euro Truck Simulator   MANUAL DO JOGO



Menus 

Menus 

Menu principal 

Novo jogo – Iniciar um jogo novo. 

Carregar jogo – Continuar um jogo guardado anteriormente.

Opções – Permite ajustar gráficos, som, comandos ou definições do jogo.

Ficha Técnica – Dá a conhecer os nomes da equipa que desenvolveu o Euro 
Truck Simulator.

Terminar jogo – Sair do Euro Truck Simulator.

 – Visitar o site da SCS Software. 

Opções 

Ecrã:

Aqui pode alterar a resolução, corrigir a luminosidade e definir o equilíbrio entre 
a qualidade e velocidade do jogo. 

Teclado:

Aqui pode redefinir as teclas. Clique na tecla que pretende redefinir e depois na 
nova tecla para essa função (ou pressione Esc para cancelar).  

Comandos:

Aqui pode seleccionar o tipo de comando e respectiva atribuição de teclas para 
comandar ETS. O sistema de controlo predefinido é o teclado, mas pode usar 
outros como volante (recomendado), joystick ou um gamepad. Só necessita de 
os ligar ao PC, configurá-los e seleccioná-los na lista (em cima). 

Áudio:

Aqui pode regular o volume da música e os efeitos de som.

Jogo:

Idioma – Seleccione o idioma que pretende usar no jogo. 

Transmissão – Permite a selecção de caixa de velocidades manual ou 
automática. 
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Mostradores – Selecciona entre o aspecto analógico ou digital dos 
mostradores. 

Espelhos retrovisores – Se o jogo ficar muito lento, experimente desligar o 
reflexo real nos espelhos retrovisores.

Simulação de cansaço – Se pretender uma experiência de simulação mais 
próxima da realidade, active esta função. Terá de descansar a cada 12 horas 
de condução.

Tutorial – Activa ou desactiva o tutorial. Se estiver activado, este principiará 
sempre que iniciar um novo jogo. 

Menu de pausa 

Carregar jogo – Abandona o jogo actual e permite continuar um jogo guardado 
anteriormente. 

Guardar jogo – Guarda o jogo actual.

Opções – Alterar gráficos, som, comandos ou definições do jogo.

Terminar jogo – Abandonar o jogo actual e voltar ao menu principal. O 
progresso do jogo actual irá perder-se (se não o tiver guardado antes).

Voltar – Voltar novamente ao jogo.
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Contactos 

Contactos 

Site oficial do jogo:
http://www.eurotrucksimulator.com/

Site da SCS Software:
http://www.scssoft.com/

E-mail:
info@scssoft.com

© 2008 SCS Software. PlayGames é uma marca registada da Porto Editora, Lda. 
Todos os direitos reservados. 
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