
Em ambas as modalidades VELOCIDADE E 
CONTAGEM DECRESCENTE, há três formas 

de ganhar pontos:

1. Se jogar um Tetrimino que cai tocando num (ou mais) 
da mesma cor, pressione 1 vez o botão “+”  por cada 
“toque” (   ) ) horizontal ou vertical. Depois, passe a vez 
ao seu adversário.

2. Se jogar um Tetrimino que completar uma fila 
(ou várias) de qualquer combinação de cores, 
pressione 3 vezes o botão “+” por cada fila 
completada. Tem uma vez extra.

 

3. Se jogar um Tetrimino que cai tocando num (ou 
mais) da mesmo cor e ainda completar uma fila 
(ou várias) de qualquer combinação de cores, 
pressione 1 vez o botão “+” por cada “toque” 
horizontal ou vertical e pressione mais 3 vezes por 
cada fila completada. Tem uma vez extra

2 jogadores
Idade 6+

4 “toques” gerados = pressione 4 vezes o botão “+”

2 filas completadas = pressione 6 vezes o botão “+”

1 fila e 5 “toques” criados = pressione 8 vezes o botão 
“+”

NOTA: Cada vez que completar uma fila, não se esqueça de mover o indicador de filas por 
cima desta, para o ajudar a recordar a última posição.

PONTUAÇÃO DE NÍVEL AVANÇADO - SOMAR PONTOS

®



1. Se jogar um Tetrimino que cai deixando por 
baixo um (ou mais) espaços vazios impossíveis de 
preencher,  (   ) pressione 1 vez o botão “-” por cada 
espaço vazio deixado. Depois, passe a vez ao seu 
adversário.

2. Se jogar um Tetrimino que cai tocando num (ou 
mais) da mesmo cor, mas deixar por baixo um (ou 
mais) espaços vazios impossíveis de preencher, 
pressione 1 vez o botão “-” por cada espaço vazio 
deixado e NÃO ganha nenhum ponto por tocar em 
Tetriminos da mesmo cor. Depois, passe a vez ao 
seu adversário.

3. Se jogar um Tetrimino que completa uma fila (ou 
várias) de qualquer combinação de cores, mas 
deixar por baixo um (ou mais) espaços vazios 
impossíveis de preencher, pressione 1 vez o botão 
“-” por cada espaço vazio deixado e NÃO ganha 
nenhum ponto pelas filas completadas. Depois, 
passe a vez ao seu adversário.

PONTUAÇÃO DE NÍVEL AVANÇADO - SUBTRAIR PONTOS
No nível avançado, perder pontos é como nas regras standard.  

2 espaços vazios = pressione 2 vezes o botão “-”

1 espaço vazio e um “toque” criados = pressione 1 vez o botão “-”

2 espaços vazios e uma fila criada = pressione 2 vez
o botão “-”

NOTA: Se o jogador perder pontos repetidamente, é possível que o seu marcador fique a 
negativo. Isto aparecerá com um “-“ antes da pontuação.
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