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Breve resumo: “Halo 4” marca o início de uma nova saga na série de sucesso que rescreveu 

a história do entretenimento e redefiniu uma nova geração de gamers. 

Desenvolvido pela 343 Industries em exclusivo para a Xbox 360, “Halo 4” 

anuncia o regresso do maior herói da história da humanidade, o Master 

Chief, e o início de uma nova e épica aventura de ficção científica. 

 

Passados quase cinco anos após os acontecimentos de “Halo 3”, o Master 

Chief e a sua fiel companheira de Inteligência Artificial (IA) Cortana 

aparecem em “Halo 4” e aventuram-se num novo e misterioso mundo à 

medida que descobrem um mal antigo que ameaça aniquilar a 

humanidade. Com o destino da raça humana nos pratos da balança do 

destino, Master Chief e Cortana são enviados numa missão desesperada 

que, contra todas as hipóteses estatísticas, lhe impõe um objetivo claro: 

salvar a humanidade da sua eminente extinção. 

 

Como um dos maiores franchises de videojogos da história, a série “Halo” 

vendeu mais de 42 milhões de jogos até à data, com receitas de vendas 

totais de aproximadamente três mil milhões de dólares. O “Halo 4” leva a 

premiada série numa nova direção, que garante o modo de campanha com 
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mais opções de exploração até hoje e um modo multiplayer inovador – 

preparando o terreno para uma nova saga épica do mundo de “Halo”. 

 

Características: Entre as principais características, destaque para as seguintes: 

 

 Início de uma nova saga “Halo”. “Halo 4” marca o nascimento de uma 

nova série de jogos, a Reclaimer Saga, centrada no Master Chief e na sua 

viagem emocional de confrontação com os seus próprios demónios e com 

os desafios mais assustadores que ele alguma vez teve que enfrentar. Com 

uma história mais sombria e mais pessoal que reintroduz o herói como uma 

personagem genuinamente humana, “Halo 4” leva os jogadores numa 

viagem épica de ficção científica que irá servir de base à próxima década de 

jogos “Halo”. 

 

À medida que se revela o enredo, o Master Chief e a sua relação com 

Cortana vão evoluir de formas mais profundas e significativas com 

consequências em toda a saga Reclaimer. 

 

 Um modo de campanha poderoso e fascinante. Prepara-te para uma 

emocionante aventura cheia de ação profunda, dentro de um mundo novo 

e misterioso e onde vai enfrentar a mais grave ameaça com que a 

humanidade já se confrontou. Aproveita um vasto arsenal de armamento 

humano e alienígena futurista, novas habilidades e veículos à medida que 

assume o papel de Master Chief e trava uma guerra desesperada contra um 

novo inimigo avassalador e uma nova e mortal classe de inimigos 

tecnologicamente avançados – os Prometheans — que irão exigir que o 

jogador recorra a novas e inovadoras táticas de combate. 

 

Com um ritmo acelerado e muita acção, encontros épicos ainda maiores, 

novos elementos interativos na história e maior liberdade de combate, 

"Halo 4" assegura a mais dinâmica e explosiva campanha da série “Halo” – 

quer esteja a jogar sozinho ou num ataque cooperativo com até quatro 

jogadores através do Xbox LIVE. 

 

 Uma nova e revolucionária experiência multiplayer. “Halo 4 "apresenta o 

inovador "Halo Infinity Multiplayer", que irá redefinir a série premiada e 

revolucionar a forma como se pensa em narrativa e jogabilidade 

multiplayer. 

 



- Nascimento de Spartan: Infinity. O hub do modo multiplayer de 

“Halo 4” é o UNSC Infinity — a maior nave da frota UNSC que serve 

como centro da sua carreira de Spartan. Aqui, o jogador vai 

construir e personalizar o seu super soldado Spartan-IV e verificar a 

progressão da sua carreira em todos os modos de jogo multiplayer 

competitivos e cooperativos de "Halo 4". À medida que avança na 

sua carreira a bordo da maior nave da frota do UNSC, a sua 

experiência multiplayer será incorporada em "Halo" como nunca 

antes, já que o seu progresso e opções de jogo afetam a aparência, 

o arsenal e papel no campo de batalha. 

 

- Spartan Ops. A história de UNSC Infinity cruza-se com o modo de 

campanha de "Halo 4", e depois continua numa nova aventura 

isolada, conhecida como Spartan Ops. É uma nova fantástica adição 

à série “Halo” e uma aventura que consegue juntar um enredo 

imersivo com vídeos de alta qualidade e uma jogabilidade 

apaixonante de forma a oferecer uma experiência de jogo sem 

precedentes. 

 

Através de uma série de episódios semanais, Spartan Ops vai contar 

a história de UNSC Infinity, depois dos acontecimentos de “Halo 4.” 

Estes episódios centram-se nos líderes e na tripulação do UNSC 

Infinity, bem como numa nova equipa de Spartans – a Majestic. 

Estes episódios cinematográficos irão fornecer o pano de fundo 

para missões semanais de Spartan Ops. 

Com possibilidade de jogo em single-player ou cooperativamente 

com até quatro jogadores, Spartan Ops permite que o utilizador 

explore os cantos do Requiem em missões baseadas em objetivos 

específicos e ajuda a descobrir os segredos do misterioso mundo 

Forerunner. 

 

Esta é uma aventura de grande escala que se baseia na história de 

"Halo 4". O acesso a Spartan Ops está incluído no "Halo 4", sem 

custo adicional – pelo que o jogador tem assim acesso a duas 

experiências de campanha num só jogo. 

 

- War Games. Os modos multiplayer competitivos de "Halo 4", 

conhecidos como War Games, acontecem no deck de combate do 

UNSC Infinity e fazem reviver as experiências viscerais e envolventes 

que tornaram famosos os modos multiplayer de "Halo". Com 10 
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mapas multiplayer diferentes e cheios de ação aquando do 

lançamento, "Halo 4" apresenta uma ampla variedade de diferentes 

modos de jogo e estratégias para te ajudar a progredir na sua 

carreira Spartan-IV, mantendo todavia uma experiência que é 

distintamente "Halo". 

 

- Liberdade total no combate e na progressão do jogador. "Halo 

4" apresenta um conjunto muito alargado de novos modos 

multiplayer, armas, veículos e capacidades de armadura; um novo 

sistema de progressão do jogador; um novo sistema de 

modificações de armadura que introduz as personalizações 

inerentes à jogabilidade pela primeira vez num jogo “Halo”. 

Estas melhorias podem ser usados em ambas as listas de jogos 

Spartan Ops e War games, capacitando as escolhas dos jogadores, 

expandindo consideravelmente as suas opções criativas, e tornando 

a experiência mais profunda para os fãs de sempre da série e mais 

acessível para quem só agora vai começar a jogar “Halo”.  

 

O sistema de progressão do jogador em "Halo 4" vai além dos 

simples aperfeiçoamentos estéticos, encorajando os jogadores a 

investir tempo e esforço para criar um Spartan que é capaz de se 

comportar da maneira que eles querem, e que tem a aparência que 

pretendem. Os jogadores podem obter e ativar opções de 

melhoramento de combate chamadas "Specializations", baseando-

se no estilo de jogo a que se dedicam, desde as opções de ataque 

em modo stealth até um ataque frontal – e todas as restantes 

estratégias de combate. 

 

 Redefinindo o motor de jogo de “Halo”. Construído sobre a base do 

motor que revolucionou o género shooter e os jogos de consola, o "Halo 4" 

fornece uma forma mais visceral e visualmente deslumbrante experiência 

"Halo", tendo dado um grande salto em frente com a nova tecnologia de 

motor de jogo, que permite gráficos, iluminação, animação, áudio, sistema 

de física e IA de qualidade ímpar. Todos estes sistemas foram 

dramaticamente melhorados ou redesenhados desde a sua base para 

garantir o jogo mais incrível, imersivo e mais visualmente fascinante de toda 

a série “Halo”.  

 

 Música e áudio de fazer inveja. A banda sonora do jogo fica a cargo do 

aclamado produtor e compositor Neil Davidge e do famoso grupo de trip 



hop Massive Attack. A música captura o espírito heroico e intensidade 

emocional de aventura de Master Chief. Capitalizando em todas as novas e 

individuais gravações de áudio para cada uma das armas e para os efeitos 

no jogo, a ação torna-se mais pessoal, proporcionando uma experiência 

impactante que não fica atrás de qualquer épico de Hollywood. 

 

 Aproveitar o legado “Halo”. "Halo 4" é um dos mais esperados 

lançamentos do ano. O título foi pensado com base na franchise "Halo", 

responsável pelos seguintes marcos: 

- Vendas de mais de 42 milhões de cópias ate à data  

- Quase 3 mil milhões de dólares em vendas acumuladas em toda a 

série “Halo”  

- Mais de 3,3 mil milhões de jogo online no Xbox LIVE 

- Serviu de inspiração para livros, histórias de banda desenhada, 

romances ilustrados, guias de estratégia com vendas superiores a 9 

milhões de cópias (8 dos 10 romances ilustrados são Best Sellers do 

New York Times) 

- Recebeu mais de 580 prémios, elogios e nomeações de meios de 

comunicação e da indústria de videojogos, elogios e indicações. 

 

 

“Halo 4: Forward Unto Dawn” 

 

Disponibilidade:  - Outubro de 2012 (em todo o mundo): apresentação de cinco episódios 

semanais disponíveis através do canal Machinima Prime no YouTube e no 

Halo Waypoint 

- 6 de novembro de 2012, lançamento do "Halo 4: Forward Unto Dawn" 

Special Edition, uma edição estendida com cenas adicionais e conteúdo extra 

como parte do "Halo 4" Limited Edition 

  

Breve resumo: Em estreia no próximo mês de outubro no canal do Youtube de Machinima 

YouTube channel e no Halo Waypoint, “Halo 4: Forward Unto Dawn” é uma 

série digital inovadora e cheia de ação que leva os fãs de volta ao início das 

terríveis guerras Human-Covenant, quando o Master Chief inspirou um 

jovem cadete que acabaria por se tornar o líder a bordo de maior navio da 

frota, o UNSC Infinity. "Halo 4: Forward Unto Dawn" garante uma história 

cheia de emoção, ação, heroísmo e sacrifício, que leva até os 

acontecimentos de "Halo 4", o maior evento de entretenimento de 2012. 
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A edição "Halo 4" Limited Edition vai incluir um acesso de  90 minutos a "Halo 

4: Forward Unto Dawn" Special Edition através de Halo Waypoint, onde pode 

ver conteúdo bónus e vídeos dos bastidores. 

 

 

Sobre o “Halo” 
A série “Halo” é um conjunto de jogos que se tornou num fenómeno mundial de entretenimento. Teve 

início com o jogo original, “Halo: Combat Evolved” (em 2001), e a série aclamada pela crítica inspirou 

desde então vários romances ilustrados best sellers do New York Times, livros de banda desenhada, 

bonecos, vestuário e muito mais. 

 

Publicada pela Microsoft Studios, a série de jogos “Halo” foi concebida em exclusivo para a plataforma de 

entretenimento Xbox 360 e para a rede online Xbox LIVE. Até à data, foram vendidos em todo o mundo 

mais de 42 milhões de cópias de jogos "Halo", responsáveis por mais de 3,3 mil milhões de horas de jogo 

no Xbox LIVE. 

 

Sobre a 343 Industries 
A 343 Industries editou e desenvolveu a série de videojogos de sucesso “Halo” e, como parte da Microsoft 

Studios, supervisiona o franchise “Halo”, incluindo livros, bandas desenhadas, artigos de coleção 

licenciados, vestuário e muito mais. A 343 Industries é a casa dos programadores de nível mundial que 

trabalham na “Saga Reclaimer” de “Halo”, que começa com a chegada de “Halo 4” a 6 de Novembro de 

2012, em exclusivo para a Xbox 360. 

 

 
 


