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Como jogar GTA Vice City no PC
Se você está encontrando dificuldades com os controles do jogo, siga o s
passos dessa lista abaixo para conhecer os principais comandos
necessários jogar o GTA VC no PC sem morrer rapidamente.








Tecle “F” ou Enter para entrar em um veículo. Lembre-se que é
preciso estar na frente da porta para poder entrar.
Use a tecla de espaço para correr na rua e nadar quando estiver
dentro da água.
Use a tecla “C” para agachar e conseguir se esconder dos
adversários e se livrar dos tiros, por exemplo.
Use a tecla “W” para acelerar o carro;
Use a tecla “S” para frear o carro;
Use a rodinha do mouse para trocar sua arma.
Use o botão direito do mouse para mirar




Use o botão esquerdo do mouse para dar tiro;
Use a tecla Shift para pular.

Algumas dicas básicas para jogar a versão online
Se você é iniciante, não desanime. Saiba que com pouco treino você vai
conseguir fazer bons estragos no jogo. Algumas dicas:




É normal demorar um tempinho para decorar todos os comandos e
controles;
Existem bastantes macetes e hacks para você aprender que vão te
ajudar muito;
O GTA Vice City tende a ser mais eletrizante e violento, pois, é um
jogo com muitos tiros e explosões. Mas se você já está acostumado
e até gosta desse estilo, vai se dar muito bem no game.

Essa versão online e multiplayer agrega muito às versões anteriores do
GTA. Com a edição original para PC em mãos, você está pronto para jogar
a versão online.
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