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Slither. io vs diep. io

A principal mecânica da Slither.io é o conceito de competição contínua em que o usuário cresce a todo momento até que seja grande o suficiente para enfrentar os outros participantes. No jogo original e seu precursor, Agar.io, a representação desse crescimento é visual, com personagens ficando cada
vez maiores e podem, portanto, eliminar aqueles que são menores do que eles. Vale ressaltar que a maioria dos jogos usa bots que simulam outros jogadores reais. Na lista Agar.io, Diep.io, Lordz.io, ZombsRoyale.io e Slither.io e apresentar multiplayer online com outros. Quer comprar consoles com
desconto, jogos e outros produtos? Conheça o Compare TechTudo 1 de 11 Slither.io abriu caminho para uma série de jogos minimalistas e divertidos no estilo io - Fotos: Reprodução/Google Play Slither.io abriu caminho para uma série de jogos minimalistas e divertidos i jogos em grande estilo ou -
Fotos: Reprodução / Google Play TechAppToTo: Obtenha as melhores dicas e as últimas notícias no seu celular inspirado no para-choque clássico coloca o jogador em uma arena de espaço limitado com vários outros carros com o desafio de lançá-los. Cada vez que um inimigo é eliminado, seu
veículo aumenta de tamanho, no entanto há um ponto fraco no para-choque traseiro que permite que oponentes ainda menores joguem fora um grande oponente. 2 de 11 Em Bumper.io o desafio é eliminar seus concorrentes sem expor muito de sua fraqueza - Fotos: Reprodução/Google Play Em
Bumper.io o desafio é eliminar seus concorrentes sem expor demais sua fraqueza - Fotos: Reprodução/Google Play Diferente dos outros jogos da lista, Draw.io não é tanto sobre uma competição contra outros participantes e mais sobre conquistar território com tinta, como em Splatoon. O usuário deve
percorrer toda a arena e delimitar o maior número possível de áreas com a cor da tinta escolhida, vendo a porcentagem do que o campo já foi preenchido na parte superior da tela. 3 de 11 A Draw.io a disputa é conquistar o território em vez de eliminar inimigos - Foto: Reprodução/Rafael Monteiro Em
Draw.io a disputa é conquistar o território em vez de eliminar inimigos - Foto: Reprodução/Rafael Monteiro Neste jogo o usuário controla toda a força de um tornado por dois minutos a fim de infligir o máximo de dano possível em uma cidade pequena enquanto compete contra outros tornados que fazem
o mesmo. Cada objeto destruído causa diferentes valores de dano, e sendo capaz de devastar uma boa quantidade deles, o tornado se torna ainda maior e capaz de quebrar objetos ainda maiores. 4 de 11 Tornado.io permite causar destruição gigantesca à medida que enfrenta outros tornados fazendo
o mesmo - Fotos: Reprodução/Google Play Tornado.io permite causar destruição gigantesca enquanto enfrenta outros tornados fazendo o mesmo - Fotos: Reprodução Google Play Este jogo é bastante semelhante a Tornado.io a sensação de que ambos dão ao jogador 2 minutos destruir uma cidade,
mas em Hole, o usuário controla um buraco inexplicável que engole tudo ao longo do caminho. Depois de absorver alguns itens você pode aumentar seu tamanho e até mesmo consumir oponentes. A diferença Tornado.io é que há um elemento extra da física para criar alguns itens maiores absorvidos
mesmo que o jogador ainda não seja maior. 5 de 11 Em Hole.io não só o tamanho alcançado pelo jogador, mas a capacidade de gerenciar a física do jogo - Fotos: Reprodução/Google Play Em Hole.io não só o tamanho que o jogador alcança, mas a capacidade de gerenciar a física do jogo - Fotos:
Reprodução / Google Play A evolução do Paper.io troca os movimentos mais retos e quadrados do primeiro jogo para um movimento livre enquanto tenta conquistar territórios em uma arena. Cada participante começa com um pequeno círculo de sua própria cor e deve deixá-lo para desenhar novas
formas com seu próprio caminho, que se tornam parte dessa área inicial de segurança. O objetivo é capturar o máximo de área possível, garantindo que outros participantes não acertem suas faixas antes de fechar uma forma. 6 de 11 Paper.io 2 tem uma jogabilidade mais gratuita do que a primeira,
mas um pouco difícil de entender inicialmente - Fotos: Reprodução/Google Play Paper.io 2 tem uma jogabilidade mais gratuita do que a primeira, mas um pouco difícil de entender inicialmente - Fotos: Reprodução/Google Play Antes de haver Slither.io jogo que começou a febre do jogo eu era o famoso
Agar.io. Neste jogo, cada usuário controla uma célula e tem que devorar pontos coloridos e células de outros usuários para aumentar seu tamanho. O desafio aumenta graças a técnicas que permitem dividir e usar parte de sua massa contra outras células, mas isso também torna o usuário vulnerável
por algum tempo. 7 de 11 Clássicos Agar.io foi o jogo que deu início ao gênero de jogos I - Fotos: Classic Play / Google Play Agar.io foi o jogo que deu início ao gênero de jogos I - Fotos: Reprodução / Google Play Dos criadores de Agar.io eles mesmos, Diep.io substitui grandes células por tanques
simplificados e adiciona um elemento divertido para combater o estilo I com evolução. Ao destruir inimigos ou itens deixados pelo cenário, o jogador ganha experiência para subir de nível e até mesmo premiar pontos para gastar em itens como resistência, regeneração e a capacidade de causar dano.
À medida que cada jogador evolui em um ritmo diferente e com classes diferentes o jogo se torna muito complexo e desafiador. 8 de 11 Diep.io é como uma versão turbinada de Agar.io onde todas as células se transformam em tanques com armas - Fotos: Reprodução/Google Play Diep.io é como uma
versão turbinada de Agar.io onde todas as células se transformam em tanques com armas - Fotos: Reprodução/Google Play Uma mistura entre o popular gênero battle royale e jogos I, ZombsRoyale é um versão minimalista de jogos como Fortnite, nós os usuários são lançados em um mundo aberto
sem equipamentos e precisam encontrar armas para se enfrentarem. Apesar do nome, não há zumbis no jogo, a referência é apenas porque o jogo usa a mesma estrutura que outro título chamado Zombs.io. 9 de 11 ZombsRoyale.io mistura a simplicidade dos jogos I com o popular gênero Battle



Royale - Fotos: Reprodução / Google Play ZombsRoyale.io mistura a simplicidade dos jogos I com o popular gênero Battle Royale - Fotos: Reprodução / Google Play Desta vez é com um time de arqueiros deixados em uma arena para enfrentar as setas, desde os jogos mais comuns até alguns jogos
que podem se curvar no ar para atingir seus alvos. O jogo tem um sistema de progressão semelhante ao Diep.io, embora mais simples, e também oferece um bônus no início de cada jogo que concede a cada jogador um diferencial antes do início do jogo. 10 de 11 Arrow.io traz o jogo lutas I para o
arco e flecha com um sistema de progressão simples - Fotos: Reprodução / Google Play Arrow.io traz as lutas dos jogos Eu para o arco e flecha com um sistema de progressão simples - Foto: Reprodução / Google Play Por último, Lordz.io adiciona um toque de jogos de estratégia para jogos estilo io
com um sistema de progressão de nível onde não é seu personagem crescendo e ficando mais forte, mas seu exército. Há moedas espalhadas por todo o cenário e elas são usadas para recrutar soldados, cavaleiros, arqueiros e muito mais, bem como construir lugares para que eles possam viver e
garantir que o jogador possa continuar a expandir suas forças. 11 de 11 Lordz.io oferece um pouco de estratégia permitindo que os jogadores criem exércitos enormes para se proteger e até mesmo atacar - Fotos: Play/Google Play Lordz.io oferece um pouco de estratégia permitindo que os jogadores
criem exércitos enormes para se proteger e até mesmo atacar - Fotos: Play/Google Play strawpoll.me/104095...Page 2strawpoll.me/104095... Mesmo os jogadores mais hardcore devem admitir que eles perdem algum tempo com esses jogos aleatórios de tempos em tempos – afinal, é sempre bom ter
um título relaxado para relaxar depois de uma sessão de jogo tensa. Muitos de nós, no entanto, negarão fortemente que um jogo como este pode ter qualquer chance quando se trata de testar suas habilidades. Se esse é o seu caso, não se preocupe. O TecMundo Games preparou uma lista de alguns
jogos que você provavelmente já ouviu falar. Estamos falando, é claro, de jogos .io, aqueles multiplayer online competitivos que colocam centenas de jogadores na mesma arena para competir pelo melhor em regras de batalha extremamente simples, pelo menos em um olhar.1. Agar.io Não poderíamos
começar esta lista sem o pioneiro dos jogos desse tipo. Em Agar.io, uma forma circular simples é controlada que, semelhante a organismos microscópicos, deve entrar em uma guerra constante para outros jogadores e ficar maior. A ideia é Fuja de qualquer um mais velho que você e corra atrás de
oponentes menores, usando sua capacidade dividida para pegar seu oponente desprevenido. Clique aqui e jogue agora, sem baixar nada, em Click Games.2. Slither.ioA outro jogo praticamente bem sucedido como o primeiro da lista é Slither.io. Nele, o jogador incorpora um pequeno verme amigável,
com o objetivo de obter as esferas mais coloridas. Para fazer isso, você pode pegar aquelas bolas espalhadas no chão ou fazer outro jogador morrer, colidindo de frente com o corpo de outro verme. Isso parece fácil para você? Bem, é melhor pensarmos de novo. No processo, seu personagem fica
maior e maior, o que significa que pode dar a busca por oponentes com melhores pontuações. No entanto, uma única colisão, mesmo com a menor criatura, acabou, e isso se torna cada vez mais difícil de evitar, à medida que seu verme se torna mais lento e lento para manobrar. Clique aqui e jogue
agora, sem baixar nada, em Click Games.3. Diep.ioDiep.io é uma opção que promete muito, muito mais complexidade para o seu jogo. Ao controlar um tanque de guerra, seu desafio é usar seus tiros para quebrar outras formas geométricas e oponentes encontrados ao longo do caminho, enquanto
você tenta evitar ataques feitos por outros. Isso lhe dá pontos extras para evoluir seu tanque, aumentando a velocidade de seus tiros, danos infligidos, sua resistência e muito mais. Mas a grande coisa é que acumulando níveis suficientes, seu veículo pode evoluir para modos completamente diferentes,
que permitem que você dispare vários tiros por segundo para disparar balas perseguindo, disparando vários lados ao mesmo tempo... De qualquer forma, a variedade não falta no Diep.io.Clique aqui e jogue agora, sem baixar nada, no Click Games.4. StarBlast.ioStarBlast.io segue um estilo semelhante
ao do título anterior. A diferença aqui está no tema: no jogo, cada jogador assume o controle de uma nave espacial e tem que coletar o máximo de rubis possível. Estes podem ser adquiridos tanto da mineração de asteroides quanto dos destroços de navios inimigos. Mais uma vez, você pode esperar
um sistema de atualização e até mesmo a troca de navios, cada um contendo características distintas. O ponto onde StarBlast.io torna ainda mais complicado é que, ao contrário dos outros jogos da lista, seu navio é constantemente limitado no número de fotos disponíveis antes de você ter que esperar
para recarregar, por isso é bom não sair atirando em tudo o que você encontra. Clique aqui e jogue agora, sem baixar nada, em Click Games.5. Wilds.ioDid os complicados elementos anteriores? Isso é porque você não viu nosso último lugar na lista. Em suma, Wilds.io coloca o jogador para lutar com
uma horda de outros guerreiros selvagens, armados com machados, espadas e outras armas malucas. Vale a pena notar que, enquanto a maioria dos aplicativos como esse se concentram em Wilds.io tem uma jogabilidade absurdamente complexa, permitindo diferentes tipos de ataques dependendo
do movimento, equipamento e comando dado pelo jogador, bem como distribuir itens com efeitos loucos e trazer várias habilidades especiais para o seu personagem. Resta saber como usar tudo isso da melhor maneira possível. Clique aqui e jogue agora, sem baixar nada, no Click Games...... Por fim,
é importante comentar que estes não são de longe os únicos jogos interessantes deste gênero. Você pode encontrar muitas outras propostas interessantes em nossa seção .io Games em Click Games; basta clicar no link e ir para o jogo. Jogo.
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