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 ADVERTÊNCIA Antes de jogar, leia os manuais do console Xbox 360®, do  
Sensor Kinect® ou dos acessórios para obter informações importantes sobre saúde  
e segurança. www.xbox.com/support. 

Advertência de Saúde Importante: Ataques decorrentes da fotossensibilidade

Uma pequena parcela da população pode apresentar ataques epiléticos ou 
convulsões quando exposta a certas imagens, incluindo os flashs das luzes ou 
padrões que aparecem nos video games. Mesmo as pessoas sem histórico de 
ataques ou epilepsia podem ser portadoras de condição não diagnosticada 
que pode causar “ataques epiléticos convulsivos” ao se expor aos video 
games. Os sintomas podem incluir vertigem, visão alterada, torção de olhos e 
rosto, movimentos abruptos ou tremor nos braços ou pernas, desorientação, 
confusão, perda momentânea da consciência ou convulsões que podem 
ocasionar ferimentos em decorrência de queda ou choque contra objetos. 
Pare imediatamente de jogar e procure um médico se você tiver algum 
desses sintomas. Os pais devem ficar atentos ou perguntar às crianças sobre 
esses sintomas—crianças e adolescentes são mais suscetíveis que os adultos a 
esses ataques. O risco pode ser reduzido posicionando-se mais distante da tela; 
utilizando-se uma tela menor, jogando em uma sala bem iluminada; e não jogar 
quando estiver se sentindo sonolento ou cansado. Se você ou qualquer membro 
da sua família tiverem histórico de ataques ou de epilepsia, consulte um médico 
antes de jogar.

http://www.xbox.com/support
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ControLes do JoGo
ControLe do Xbox 360

esQueMAs de ControLe

MOVER / SELECIONAR ARMA L

ALTERNAR AGACHAMENTO Q

CÂMERA C

SURRAR A MULTIDÃO H

CORRER _

MIRA DE FOGO / ATAQUE SECUNDÁRIO ]

USAR SUPERPODER z

ATAQUE PRIMÁRIO x

SALTAR / (PRESSIONAR) SUPER SALTO A

INVENTÁRIO B

RECARREGAR / (PRESSIONE) ESCOLHER ARMA / OBJETO X

AÇÃO/ENTRAR NO VEÍCULO / AGARRAR ESCUDO 
HUMANO / ARREMESSAR ESCUDO HUMANO Y

SELECIONAR TELECINESE (PRESSIONE) RECRUTAR SEGUIDORES 7

SELECIONAR GOLPE / (PRESSIONE) PROVOCAR 1

SELECIONAR MELHORIA / (SEGURE) DISPENSAR SEGUIDORES 3

SELECIONAR PISAR / (PRESSIONE) CUMPRIMENTAR 5

MENU CENTRAL <

MENU DE PAUSA >

ControLes A PÉ
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ORIENTAR / SELECIONAR ARMA L

CÂMERA C

BUZINAR H

NITRO _

FREIO / RÉ ]

ATAQUE PRIMÁRIO z

ACELERAR x

DESLIZAR A

INVENTÁRIO B

OLHAR PARA TRÁS X

AÇÃO / SAIR DO VEÍCULO Y

RECRUTAR SEGUIDORES 7

MUDAR DE ESTAÇÃO DE RÁDIO 1/5

VERIFICAR O VEÍCULO ATUAL 3

MENU CENTRAL <

MENU DE PAUSA >

ORIENTAR L

CÂMERA C

VIRAR À ESQUERDA _

ATAQUE SECUNDÁRIO DE AVIÃO ]

VIRAR À DIREITA z

ATAQUE PRIMÁRIO DE AVIÃO x

(AVIÃO) ACELERAR / (HELICÓPTERO) PARA CIMA A

(VTOL) MODO DE TROCA DE VOO B

(AVIÃO) FREIO/RÉ / (HELICÓPTERO) PARA BAIXO X

AÇÃO / SAIR DO VEÍCULO Y

RECRUTAR SEGUIDORES 7

MUDAR DE ESTAÇÃO DE RÁDIO 1/5

VERIFICAR O VEÍCULO ATUAL 3

MENU CENTRAL <

MENU DE PAUSA >

ControLes de CArro/Moto ControLes esPeCÍFiCos de AeronAves

esQueMAs de ControLe (Cont.)
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Menu PrinCiPAL

CAMPAiGn (CAMPAnHA) –Jogue a campanha de jogador único.

Co-oP CAMPAiGn (CAMPAnHA CooPerAtivA) — 
Jogue a campanha de jogador único completa com um amigo através do link do 
sistema ou do Xbox LIVE. Você pode entrar ou sair quando quiser, tendo total controle 
sobre a sua campanha.

doWnLoAdABLe Content (Conteúdo Que 
Pode ser BAiXAdo) – Visualize e compre o conteúdo que pode ser 
baixado para Saints Row IV.
CoMMunitY (CoMunidAde) – Crie um novo ID ou vincule 
o seu perfil Steam a um ID existente para compartilhar capturas de tela, estatísticas e 
progresso do jogo no site da comunidade. Você pode até mesmo carregar os seus 
caracteres para compartilhá-los com outros.

eXtrAs – Visualize os créditos, menu de opções ou o manual digital do 
Saints Row IV.

MAP (MAPA) – Visualize um mapa da Simulação do Steelport, amplie ou 
reduza o zoom e filtre atividades, alvos, lojas e portais.

uPGrAdes (AtuALizAções) – Compre atualizações com 
cache. Novas atualizações são desbloqueadas quando você passa de nível.

PHone (teLeFone) – Chame um carro ou um dos seus colegas.

Quests (Missões) – Ative missões e verifique o status dos desafios.

MusiC (MúsiCA) – Selecione estações de rádio ou crie sua própria seleção.

CACHe – Recupere o cache quando o medidor de transferência estiver cheio.

PoWers (Poderes) – Visualize os seus poderes, selecione 
elementos e atualize-os com os conjuntos de dados.

CAMerA (CâMerA) – Faça capturas de tela e compartilhe-as com a 
comunidade do Saints Row.

eXtrAs – Desbloqueie códigos e visualize suas estatísticas.

Menu CentrAL
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sAve GAMe (sALvAr o JoGo) – Salve o seu jogo atual.

LoAd GAMe (CArreGAr o JoGo) – Carregue um jogo 
salvo anteriormente.

oPtions (oPções) – Ajuste as opções de controle, veja esquemas 
de controle, altere a dificuldade do jogo e configurações de exibição ou áudio.

Co-oP (CooPerAçÃo) – Convide um amigo para o seu jogo e 
altere as suas configurações de cooperação.

eXit to titLe sCreen (sAir PArA A teLA de tÍtuLo) – 
Saia do jogo e retorne ao menu principal.

Menu de PAusAr eXiBiçÃo de CoMAndo (Hud)

1. MINIMAPA – Mostra GPS, atividades próximas, alvos, lojas, portais, inimigos e reforços.

2. PALETA DE ARMAS – Mostra as suas armas e poderes atuais.

3. SAÚDE – Mostra a sua saúde atual.

4. VIGOR – mostra seu vigor atual.

5. SEGUIDORES – Mostra os seus seguidores atuais.

5. SEGUIDORES

1. MINIMAPA
3. SAÚDE

4. VIGOR 2. PALETA DE ARMAS




