
 

 

 
 
 
COMO JOGAR “DOCES GULOSOS” 

 Para este jogo o valor do bilhete é fixo em € 1,00, pelo que os botões ‘+’ ou ‘-‘ junto do contador 

se encontram inativos.  

 Clicar no botão "Jogar" (ou barra de espaço) para dar início ao jogo. Não existe possibilidade de 

cancelamento de aposta após esta seleção. 

 O jogo é constituído por 9 áreas para raspar que contêm símbolos de ursinhos ou pirulitos. Clicar 
sobre estas áreas para revelar os símbolos.  

 Se encontrar 3 símbolos iguais na mesma linha horizontal, vertical ou diagonal, ganha. Apenas 
pode ganhar uma linha por bilhete.  

 Clicar no quadrado ao lado da seta que indica “Clicar para revelar o multiplicador de ganhos” 

para ver o montante pelo qual o seu prémio será multiplicado. Os possíveis multiplicadores de 
ganho são: x1, x2, x5 e x10. 

 Em alternativa, pode clicar no botão de “Mostrar Tudo” (ou barra de espaço) que de forma 

automática revela as áreas ativas cobertas no jogo. 

 Os seus “Ganhos Totais” são calculados de acordo com a seguinte multiplicação: o 
multiplicador de linha (indicado junto à linha que ganhou) pelo “Multiplicador de Ganhos” 

(situado na parte inferior da tela).  

 
BOTÕES E CAMPOS  

 JOGAR: Dá início a um novo jogo.  

 PREÇO DO BILHETE: Os botões ‘+’ e ‘-’ encontram-se inativos. O preço do bilhete neste jogo é 
de € 1,00. 

 MOSTRAR TUDO: Revela todas as áreas a raspar no jogo.  

 JOGUE OUTRA VEZ: Dá início a um novo jogo.  

 GANHOS TOTAIS: Indica os seus ganhos, o multiplicador de linha pelo multiplicador de ganhos. 

 GANHE ATÉ: Corresponde ao prémio máximo indicado no plano de prémios. 

 NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO BILHETE: Aparece no ecrã ao iniciar o jogo.  

 

CARATERÍSTICAS ADICIONAIS  

 SALDO: O montante total de dinheiro disponível para jogar.  

 BOTÃO DE SOM: Liga e/ou desliga o som.  

 SÍMBOLO “X”: Encerra o jogo e regressa à página inicial.  

 

PREÇO DO BILHETE 
 
Este jogo inclui as seguintes opções para o preço do bilhete: 

 € 1,00  
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