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Resident Evil 7 contém finais diferentes com base em algumas das decisões que você toma durante o jogo. Eles podem sugerir mudanças, adições ou cutscenes de subtração, ou até mesmo mudar diferentes encontros na própria história do jogo. Como conseguir finais diferentes Há um
momento no jogo de campanha onde Ethan tem que tomar uma decisão difícil que acontece imediatamente após a luta contra o chefe no Boathouse. Neste ponto você só tem um soro e você tem que escolher entre entregá-lo para Mia ou Zoe. Diferenças em Listas Finais 1 - Se você
decidir dar um soro a Mia, Ethan deixará Zoe para trás enquanto ela caminha com Mia para o navio naufragado. O personagem principal será capturado e então você vai jogar como sua esposa até que você possa encontrá-lo. Mia então bloqueia Ethan pela porta para resistir às
manipulações de Evelyn. No final do jogo, Ethan é resgatado e encontra Mia em um helicóptero depois de descobrir que ela sobreviveu a um encontro com Evelyn. Este é, previsivelmente, um final feliz. Finale 2 - Se você decidir dar o soro para Zoe, Ethan, curiosamente, irá em um barco
com Zoe, deixando sua esposa para trás. Quando chegarem à nave naufragada, Evelyn matará Zoe, e Ethan ainda será capturado. De qualquer forma, você ainda vai jogar para Mia e salvar seu marido. Sem o soro, no entanto, Mia é incapaz de resistir à manipulação de Evelyn, fazendo
com que um jogador como Ethan tenha que matá-la. No final do jogo você ainda será resgatado de helicóptero, mas Mia não estará lá - apenas uma mensagem dela em um celular, que Ethan joga para fora do carro. Em geral, os reflexos do personagem principal também são muito mais
sombrios. André Diniz é editor do IGN Brasil. Você pode segui-lo no Twitter. Esta página fornece fontes confiáveis, mas que não cobrem todo o conteúdo. Ajude a inserir links. Conteúdo não verificado pode ser removido.-Encontrar Fontes: Google (notícias, livros e cientista) (outubro de
2020) Resident Evil 7: Biohazard Cover da versão norte-americana. Desenvolvedor (s) Capcom Publisher (s) Diretor da Capcom (s) Koshi Nakashi Produtor (s) Masatica Kawata Writer (s) Richard Piercy Composer (s) Akiyuki Morimoto Motor RE Engine Series Resident Evil Platform (s)
PlayStation 4 Xbox One Microsoft Windows Switch PS4 lançamento, XB1, Windows JP 26 de janeiro de 2017IN 24 de janeiro de 2017 Nintendo Switch JP 24 de maio de 2018 Gênero (s) Survival Horror Mode Player Resident Evil 6 Resident Evil Village Abode Evil 7 : Bio-Perigo,
conhecido no Japão como Biohazard 7: Resident Evil (バ07 レコ, Baiohaz'do 7 Rejidento?) B é um jogo de survival horror lançado pela Capcom e lançado em 24 de janeiro de 2017 para Microsoft Windows, PlayStation 4 e Xbox One, com uma versão para PlayStation 4 com suporte
completo para Playstation VR. O jogo é o décimo primeiro título principal da série Resident Evil, o terceiro dos quais é usar a perspectiva Homem. A história conta a história da busca por um civil Ethan Winter para sua esposa Mia, que o levará a uma fazenda, aparentemente abandonada
e habitada pela família Baker. Ethan usa armas e ferramentas para lutar contra membros da família e Moldy, uma forma humana de bactérias. Elementos curativos são usados em caso de lesão e há quebra-cabeças que precisam ser resolvidos para continuar a história. Resident Evil 7 foi
anunciado durante a E3 2016 após vários rumores. Mais tarde, uma demo chamada Resident Evil 7 Teaser: Hora de Início para os assinantes do PlayStation Plus apareceu na PlayStation Store. Liderada por Koshi Nakanishi, diretor de Resident Evil: Revelations, a equipe de
desenvolvimento era composta por cerca de 120 pessoas. Em vez de ação orientada como seus moradores mal 5 e 6 antecessores, elementos de horror de sobrevivência e exploração prevalecem no novo título. Para fazer isso, o jogo usa uma perspectiva em primeira pessoa. Eles
usaram o novo motor gráfico RE Engine, que já foi testado na demonstração de realidade virtual kitchen na E3 2015. Após o lançamento, o jogo recebeu críticas geralmente positivas de críticos que elogiaram a jogabilidade, gráficos e design. A versão do PlayStation VR tem sido elogiada
por aumentar o engajamento dos jogadores, mas também tem sido alvo de reclamações por reduzir a resolução e causar desconforto físico. Outras queixas foram direcionadas a lutas contra chefes e o capítulo final da história. No final de março de 2017, mais de três milhões e meio de

cópias do jogo haviam sido vendidas, tornando-se a terceira melhor estreia da série. Dois conteúdos adicionais, intitulados Not a Hero e End of zoe, também foram lançados mais tarde no jogo. Uma sequência chamada Resident Evil Village foi anunciada para 2021. Gameplay Mia ataca
Ethan, o personagem em primeira pessoa controlado pelo jogador. O jogador controla o personagem principal, Ethan, na primeira pessoa. Embora Ethan seja um civil que oferece múltiplas habilidades de combate, ele pode usar uma variedade de armas de fogo, incluindo pistolas,
espingardas, lança-chamas, explosivos e motosserras, que ajudam na luta contra inimigos descritos como Moldy. Além disso, o personagem pode fazer um giro rápido de 180 graus para evitar criaturas, bem como bloquear ataques de entrada para reduzir os danos causados. Membros
da família Baker estão presentes na maior parte do jogo, mas podem ser temporariamente desativados pelo jogador. No entanto, essas lutas são completamente evitáveis através da discrição ou fuga. O jogo também oferece outros elementos populares da série Resident Evil, como
quebra-cabeças, gerenciamento de recursos e ervas curativas. Ao contrário de Resident Evil 5 e 6, a jogabilidade enfatiza o horror e a exploração em vez de ação. O inventário usa um sistema baseado em com uma capacidade inicial de 12 elementos, mas pode ser expandido várias
vezes ao longo da campanha. O item pode ocupar dois espaços no inventário, e quatro deles podem ser acessados pelo botão. Os baús conectados entre si estão localizados em espaços seguros e também servem para gerenciar e armazenar instalações para uso mais longo. Você
ainda pode usar, estudar ou combinar itens através do inventário. Muitos jogos de quebra-cabeça exigem explorar objetos sob certas condições para descobrir seus segredos. Os gravadores podem ser usados para manter manualmente o progresso, o que, dependendo do nível de
dificuldade que você escolher, pode exigir o uso do. As fitas de vídeo estão espalhadas por todo o roteiro, o que, se Ethan encontrou, colocou o jogador em perspectiva de outro personagem e muitas vezes divulgou as informações da trama ou forneceu pistas necessárias para resolver o
quebra-cabeça. A edição do PlayStation 4 inclui o modo PlayStation VR, tornando o jogo totalmente jogável com acessório, mas a jogabilidade permanece idêntica entre os dois dispositivos. A versão de realidade virtual, compatível com Microsoft Windows e Xbox One, será lançada em
2018. A versão do Nintendo Switch passa pelo Streaming, o que significa que o jogador terá que pagar por uma assinatura para poder jogar, o jogo é processado em servidores de nuvem em julho de 2017, Ethan Winters, um civil com um fundo desconhecido, atraído para uma plantação
abandonada em Dulvey, Louisiana, por uma mensagem de sua esposa, Mia, que desapareceu nos últimos três anos. Explorando uma casa aparentemente abandonada, Ethan encontra Mia presa no porão. Durante a fuga, Mia de repente se torna extremamente violenta e ataca Ethan,
forçando-o a matá-la. Depois de receber uma ligação de uma mulher chamada Zoe, oferecendo ajuda, Ethan foi novamente atacado por uma Mia renascida, que corta seu braço esquerdo. Em seguida, Jack Baker, o patriarca da família Baker, captura Ethan; ele foi arrastado para outra
casa, e ele tinha uma recolada mão. Ethan é mantido em cativeiro por Jack, sua esposa Marguerite, seu filho Lucas e uma idosa em uma cadeira de rodas. Depois de escapar de suas limitações, ele foi repetidamente atacado por Jack, que está infectado com poderosas habilidades
regenerativas. Ela está em contato com Ethan novamente, revelando que ela é filha de Jack, e informa Ethan que ela, sua família e Mia estão infectados com a mesma doença, mas podem ser curados com um soro especial. Ethan leva o caminho para a velha casa para obter os
ingredientes do soro e assim consegue matar Marguerite. Depois de extrair os ingredientes, Ethan tem visões de uma jovem desconhecida. Lucas captura Zoe e Mia antes que Ethan volte e o força a navegar pelo celeiro cheio de armadilhas para encontrá-los. Ethan derrota Lucas,
forçando-o a escapar e libertar Zoe e Mia. O zoe então desenvolve duas doses de sulfúrico; Jack fortemente mutado, atacando Ethan, que usa a dose para matá-lo para sempre. Ethan tem que escolher o tratamento de Mia ou Zoe. Escolhendo Zoe, Mia está com o coração partido,
apesar da promessa de Ethan de enviar ajuda. Quando ela e Zoe estão em um barco, Zoe diz que os Bakers foram infectados depois que Mia chegou com uma jovem chamada Evelyn quando um petroleiro afundando foi levado para terra. Evelyn impede sua fuga, matando mentalmente
Zoe, e Ethan é derrubado do barco pela criatura. Se Ethan escolher Mia, Zoe dará a ele e Mia uma despedida amarga. Quando ele e Mia fogem do barco, eles atravessam o petroleiro destruído, onde são atacados por uma criatura que derruba o barco. Seguindo qualquer uma das
opções, Mia encontra-se em um navio quebrado e procurando por Ethan, experimentando visões de Evelyn, que chama Mia de sua mãe. Eventualmente, a memória de Mia é restaurada, revelando que foi uma operação secreta para uma corporação sem nome que desenvolveu Evelyn
como uma arma biológica. Mia e outro agente estavam acompanhando Evelyn enquanto ela estava sendo transportada a bordo do petroleiro quando Evelyn escapou da contenção, matou o colega de Mia e afundou o navio. Ela então infectou Mia na tentativa de fazê-la se tornar sua mãe.
Encontrando Ethan, Mia lhe dá uma garrafa do material genético de Evelyn. Se Ethan curou Mia, ela resistiu a controlar Evelyn o suficiente para selar Ethan fora da nave para salvá-lo; Se ele curar Zoe, Mia está sujeita ao controle de Evelyn e ataca Ethan, forçando-o a matá-la para
sempre. Deixando o naufrágio, Ethan descobre um laboratório escondido dentro de uma mina de sal abandonada. Lá, ele descobre que Evelyn é uma arma bioorgânica capaz de infectar pessoas com molde psicotrópico, o que lhe dá controle sobre as mentes de suas vítimas, levando à
loucura, habilidades regenerativas sobre-humanas e várias mutações. Evelyn era obcecada por ter uma família, influenciando-a a infectar Mia e padeiros, além de atrair Ethan para uma fazenda abandonada. Lucas também testemunhou que foi imunizado contra o controle de Evelyn sobre
a organização em troca de fazer comentários sobre ela. Usando o equipamento de laboratório e material genético de Evelyn, Ethan sintetiza a toxina para matá-la, e passa por uma série de túneis que levam de volta à casa da família Baker. Evelyn ataca Ethan com alucinações, mas ele
as supera. Ethan então injeta a toxina, mas em vez de matá-la, Evelyn revela que ela é uma idosa em uma cadeira de rodas, envelhecendo rapidamente depois de escapar. Evelyn se transforma em um grande monstro e, com a ajuda da chegada de um esquadrão militar, Ethan é capaz
de matá-la. Com Evelyn morta, o esquadrão e seu líder, que se identifica como Redfield, resgatam Ethan de helicóptero. Se Ethan não curou Mia, ele deixa cair o telefone contendo a última mensagem de Mia do helicóptero, dizendo adeus. Se Mia foi curada, ela foi encontrada viva a
bordo. Helicóptero Redfield. Enquanto o helicóptero voa, acontece que é marcado por uma variação do logotipo da corporação guarda-chuva. Nota ao agente da Hero BSAA Chris Redfield se junta à agora aposentada Umbrella Corporation para aprender Lucas Baker e descobrir
evidências sobre o misterioso grupo que criou Eveline, chamado Connections. Depois de resgatar Ethan Winter e enviá-lo de helicóptero, Chris é enviado para o laboratório de Lucas na mina de sal, onde ele acidentalmente tropeçou em uma das armadilhas de Lucas e colocou uma
bomba no pulso esquerdo. Não inflamado, Chris continua a busca. Ele tenta salvar vários soldados de guarda-chuva capturados, mas eles são mortos pelas armadilhas de Lucas. Eventualmente, Lucas decide ativar o temporizador da bomba de Chris. Chris é forçado a congelar a bomba
em nitrogênio líquido, desativando-a tempo suficiente para removê-la. Uma vez que a bomba foi removida, Chris encontra muitas formas e armadilhas de Lucas. Ele então vai para um laboratório de pesquisa secreto em The Connections, onde Lucas matou todos os pesquisadores nas
Conexões e planeja trair a organização. Chris consegue preparar um canto e atirar em Lucas, o que causa uma mutação em seu corpo. Chris luta e acaba matando o mutante Lucas, e o impede de passar todos os seus dados sobre Evelyn em The Connections. Com sua missão feita e a
infecção que Evelyn contém, Chris retorna ao guarda-chuva do acampamento para uma chamada urgente. O fim de Zoe seguindo o caminho onde Ethan cura Mia em vez de Zoe, Zoe entra no pântano onde ela aparentemente é morta por Evelyn. No entanto, um par de soldados guardachuva encontrar seu corpo e descobrir que ela ainda está viva quando eles são emboscados por Joe Baker, irmão de Jack Baker e tio zoe. Joe inicialmente acredita que o Guarda-Chuva é responsável pela condição de Zoe, mas o soldado da Guarda-Chuva capturado afirma que eles têm
uma cura para zoe armazenado em uma cabana próxima, então Joe vai atrás dela. No entanto, ele encontra apenas uma dose parcial de tratamento e um prisioneiro guarda-chuva morto por Moldy antes que ele possa levar Joe de volta para o guarda-chuva da base. Joe corre com Zoe
no barco até que seu progresso seja interrompido por uma parede maciça ao redor do perímetro, forçando-o a revistar a base a pé. Ao longo do caminho, ele é assombrado por uma criatura particularmente poderosa chamada O Homem do Pântano, que continua voltando toda vez que
Joe o derrota. Joe descobre que a base foi abandonada, mas descobre que o medicamento foi transferido para um barco de remo próximo. Ele se senta no pedal e restaura a dose completa de cura derrotando o homem do pântano novamente no processo. Joe volta para Zoe, mas ela é
sequestrada pelo Homem do Pântano antes que ele possa lidar com a cura. Joe persegue uma parte fortemente infestada do pântano, encontrando Zoe em uma igreja abandonada. No entanto, Joe foi emboscado por um homem do pântano, e ele ficou chocado aquele homem do
pântano era na verdade Jack antes de ser nocauteado e jogado na água para morrer. Joe está finalmente perto da mansão de Baker, onde ele se encontra no meio de uma batalha entre Moldy e o guarda-chuva. Ele tira uma luva de alta tecnologia de um guarda-chuva e entra na mansão,
onde ele encontra novamente Jack. Joe vence e mata Jack para sempre e gerencia o tratamento de Zoe assim que o reforço do guarda-chuva chega. Chris garante a Joe e Zoe que eles estão aqui para ajudar, e Zoe está completamente curada de sua infecção. Ela então recebe uma
ligação de Ethan, e ela agradece a ele por cumprir sua promessa de enviar sua ajuda. Após o lançamento de Resident Evil 6, o produtor Masatica Kawata observou que a Capcom teve discussões internas sobre a direção do próximo capítulo da série. A versão de pré-estreia do novo jogo,
desenvolvida em 2013, tinha conteúdo mais voltado para ação. No entanto, a equipe de produção reconheceu que a escala do bioterrorismo global mostrado em Resident Evil 6 tinha crescido demais, e como resultado o charme da franquia tinha sido perdido. Para restaurar isso, o chefe
de Kawata, June Takeuchi, pediu que a série voltasse às origens do horror da sobrevivência. Inspirados pelo filme Evil Dead, os desenvolvedores perceberam que escalar o jogo de volta para um determinado local e usar a perspectiva em primeira pessoa para imergir os jogadores no
ambiente seria a melhor maneira de alcançar esse objetivo. O desenvolvimento começou por volta de fevereiro de 2014. O jogo foi construído sob um novo motor gráfico, RE Engine, que inclui ferramentas para o desenvolvimento de realidade virtual (VR). A decisão de usar a perspectiva
de usar uma perspectiva em primeira pessoa foi tomada muito antes da versão VR ser considerada. A produção desta plataforma começou em outubro de 2015, para a qual toda a equipe de produção foi projetada. A introdução de VR exigia que as texturas fossem mais detalhadas e
objetos de proporções exatas. Um ano antes do anúncio oficial, a Capcom apresentou um jogo de terror em primeira pessoa chamado KITCHEN na E3 2015, que usou a RE Engine. Desde que Resident Evil 7 começou a evoluir muito antes da KITCHEN, esta última foi vista como uma
oportunidade para a Capcom testar como as capacidades do motor gráfico VR serão obtidas pelo público. Como referência à relação da demo com Resident Evil 7, o logotipo da KITCHEN é projetado com uma pequena diferença para fazer parecer 7, mas o detalhe passou despercebido.
No relatório anual integrado de 2015 da empresa, a divisão de desenvolvimento da Capcom Resident Evil se concentrou em criar uma experiência para o mercado de realidade virtual que incluía um novo motor gráfico e jogos para consoles de oitava geração. Resident Evil 7: Biohazard
Theme Demo 30-second song Vá Tell tia Rodi, interpretado por Jordan Raine. Está tendo problemas para ouvir esse arquivo? Procure ajuda. O jogo foi anunciado durante a conferência Sony 2016 E3. Liderada por Koshi Nakanishi, que trabalhou anteriormente em Resident Evil:
Revelations, a equipe de produção tinha cerca de 120 pessoas na equipe de produção. Pela primeira vez na série, o roteirista foi um homem ocidental Richard Piercy, que já escreveu dois pacotes de extensão F.E.A.R. e foi um dos compositores da narração Spec Ops: The Line. Até a
identificação, a produção já havia sido concluída em cerca de 65%. Embora existam links para jogos anteriores, Resident Evil 7 tem novos personagens. O título, que pela primeira vez tem dois títulos da série - Resident Evil (versão internacional) e Biohazard (versão japonesa) - foi
nomeado como a chave para os eventos do jogo. Alguns dos modelos das criaturas foram originalmente feitos em forma física - alguns com carne real - por maquiadores, e depois digitalizados usando fotogrametria. Esta tecnologia desenvolvida consumiu mais da metade do ativo total do
jogo, dificultando o estudo da cena da Louisiana porque sua significativa demanda por equipamentos era inviável para o transporte, o que exigiu que a Capcom modelava sua mão. A trilha sonora foi escrita principalmente por Akieuki Morimoto, com contribuições adicionais de Satoshi
Hori, Miako Chinone, Brian D'Oliveira e Chris Velasco. A banda japonesa de rock L'Arc-en-Ciel também escreveu uma música chamada Don't Be Afraid. A música tema, a versão original da canção tradicional Go Tell Aunt Rhody, foi escrita por Michael A. Levine e interpretada por Jordan
Raine. A filha de Levin, Mariana Barreto, foi a escolha original, mas ela acabou cantando backing vocals. A canção passou por cerca de 20 versões até a conclusão. A trilha sonora oficial foi lançada digitalmente pela Sumthing Else Music Works junto com o jogo em 24 de janeiro. Em
outubro de 2016, a Capcom publicou uma série de dez vídeos chamados The World of Resident Evil 7 para promover conteúdo de jogos. No mês seguinte, a empresa confirmou um recurso conjunto para salvar o Microsoft Windows e o Xbox One. Se o jogo for comprado no Windows
através da Windows Store ou Xbox One em formato digital, ele pode estar em jogo em ambas as plataformas através do programa Xbox Play Anywhere, a primeira produção de um desenvolvedor terceirizado que oferece essa opção. A equipe de marketing interno da Capcom colaborou
com a agência criativa iam8bit para criar uma sala de fuga chamada Resident Evil Escape Room Experience, na qual grupos de seis foram guiados por uma série de salas por funcionários da Umbrella Corporation. A ação aconteceu em uma galeria em Echo Park, Los Angeles. Em
Londres, um evento semelhante foi organizado de acordo com o lançamento. Jogo várias versões especiais. A edição colecionável exclusiva do GameStop possui uma capa protetora de metal e inclui um modelo de oito ed da mansão baker, que em funções abertas como uma caixa de
música, jogo de música tema, 4GB usb-stick na forma de um dedo falso, uma caixa VHS, litografia familiar Baker e nota. A versão britânica adiciona Survival Pack: Action Set DLC, uma série de livros de arte de 20 anos e uma réplica 7-2-0 da mansão, mas não tem uma caixa de música.
As pré-encomendas americanas para PlayStation 4 e Xbox One vieram com um código para download digital gratuito Resident Evil: Retribution. Uma vela 4D com o cheiro da mansão de Baker foi feita para melhorar a realidade virtual. Resident Evil 7: Biohazard foi lançado para Microsoft
Windows, PlayStation 4 e Xbox One na América do Norte e Europa em 24 de janeiro de 2017 e no Japão dois dias depois. O jogo tem mais de dois milhões de jogadores em todo o mundo, dos quais 200.000 usuários usam realidade virtual. A versão do Windows foi protegida pelo
software anti-pirataria Denuvo. Apesar disso, o jogo foi hackeado cinco dias após o lançamento. Demonstração jogável No mesmo dia em que o jogo foi anunciado, uma demo chamada Resident Evil 7 Teaser: Beginning Hour foi lançada para os assinantes do PlayStation Plus na
PlayStation Store. A ação ocorre em uma casa abandonada, da qual um personagem masculino sem nome deve escapar. Dependendo das ações do jogador, a demonstração tem três finais diferentes. Mais tarde, a Capcom revelou que o teaser era uma experiência independente em vez
de parte do produto final que teria outro personagem principal, ambientes mais diversos e mecânicas adicionais, como a luta. Em julho de 2016, a Start Hour havia sido baixada mais de dois milhões de vezes. A atualização, intitulada Twilight Version foi lançada em 15 de setembro e deu
acesso a novos quartos e objetos que podem ser encontrados. Junto com a nova versão, a Capcom também liberou um trailer para a versão final do jogo. Uma segunda atualização, intitulada Midnight Version, foi lançada em 3 de dezembro e abriu uma nova parte do roteiro, bem como
alguns itens a serem encontrados e um quebra-cabeça baseado no conteúdo adicionado a Twilight. A demonstração, com todas as três atualizações, estava disponível para usuários do Xbox One em 9 de dezembro e usuários do Windows em 19 de dezembro. Uma nova demonstração
jogável chamada Lanterna estava disponível para a Gamescom 2016 como parte do lançamento do primeiro trailer da história do jogo. Ele usa imagens e histórias encontradas em primeira pessoa e mostra uma jovem chamada Mia se escondendo de uma mulher agitada segurando uma
lanterna. Na verdade, esta é Marguerite Baker, que foi mencionada pela primeira vez durante a madrugada. [54] [55] para baixar o primeiro jogo de pacote de conteúdo para download (DLC) chamado Banned Footage Vol. 1, foi lançado para PlayStation 4 em 31 de janeiro de 2017. O
pacote inclui dois cenários, chamados Nightmare and Bedroom, e um novo modo de jogo, Ethan Must Die. Imagens proibidas de Vol. 2 foi lançado em 14 de fevereiro e adiciona mais dois roteiros, 21 e Daughters, e outro modo chamado 55th Anniversary de Jack. Ambas as extensões
estavam disponíveis para Xbox One e Windows em 21 de fevereiro. Not a Hero, o capítulo da história em que os jogadores controlam Chris Redfield, foi lançado em 12 de dezembro de 2017, juntamente com End of zoe, que encerra a história do jogo revelando o que aconteceu com a
personagem de Zoe Baker. O lançamento da pré-estreia de Reception Featuring uma apresentação em primeira pessoa, o jogo atraiu comparações com Silent Hills e sua demo P.T. publicada pela Konami. A Capcom respondeu apontando que Resident Evil 7 estava em desenvolvimento
antes do lançamento do P.T., e dissuadiu qualquer rumor de que a equipe da Konami havia sido contratada para trabalhar no jogo. Shacknews notou que A Hora do Começo tinha várias semelhanças com Sweet Home (1989), o jogo de terror capcom que inspirou o original Resident Evil
(1996). Essas semelhanças com Sweet Home incluem o enredo do elenco do filme indo para uma casa abandonada, uma presença feminina paranormal na casa e uma trágica história envolvendo uma família que vive lá. De acordo com o Shacknews, Resident Evil 7 pode voltar às suas
raízes ainda mais profunda do que se pensava originalmente. Eurogamer viu o elemento de horror de sobrevivência em Lanterna como semelhante a Alien: Isolation. Resident Evil 7 foi bem recebido pela diferença com seu antecessor fortemente criticado Resident Evil 6, em particular,
em relação à transição orientada para a ação para uma abordagem de horror, mais fundamentada na atmosfera. Post-release Recebendo Crítica Nota Nota Famitsu 36/40 66 IGN Brasil 9.2/10 67 Destruoid 10/10 5/5 5 69 Easy Allies 9/1070 God Geek 10/10 EGM 9.5/10 Digital Spy
10/0/0/0/0/0/0 10 Polygon 9/10 GamesRadar 4.5/74 Critical Hit 9/10 75 Trusted Reviews 4.3/74 Game Informer 8.5/10 (77) GameSpot 8/10.78 Metacritic 86/100 Jogo, de acordo com Metacritic, Metacritic, Metacritic, Metacritic foi bem recebido pelos críticos. O Faitsu Review deu uma
pontuação média de 36 de 40 por jogo. O IGN Brasil tem média de 9,2/10 por jogo. Quadros de expansão proibidos Vol. 1º Vídeo Vol Proibido. 2 Note Hero End do fim das vendas da Capcom na projeção de vendas de pré-lançamento para a janela de lançamento do jogo, no final de
março de 2017, tinha 4 milhões de cópias. O jogo enviou mais de 2,5 milhões de unidades em todo o mundo poucos dias após o lançamento, enquanto a demo ultrapassou 7,15 milhões de downloads. Um número modesto de festas preço das ações da Capcom, que caiu mais de 3% na
Bolsa de Valores de Tóquio. Resident Evil 7 tornou-se o videogame mais vendido no Reino Unido para a semana de lançamento das paradas, fazendo a terceira melhor estreia na história da série Resident Evil por 5 (7,1 milhões) e 6 (6,6 milhões). Durante esse período, a Steam vendeu
200.000 cópias. Para a semana encerrada em 29 de janeiro, ficou em primeiro lugar no ranking japonês; O PS4 teve vendas de 187 mil e 306 exemplares, representando 58,9% do embarque original. Em janeiro, Resident Evil 7 tornou-se um best-seller nos Estados Unidos de qualquer
outro videogame. Em 1º de fevereiro, a Capcom informou seus investidores que o jogo havia restaurado seu orçamento. Em sua segunda semana, permaneceu no topo do ranking de vendas do Reino Unido. Em fevereiro, Resident Evil 7 ficou em segundo lugar no jogo mais vendido nos
Estados Unidos, depois de For Honor. Em abril de 2017, vendeu 3,5 milhões de cópias em todo o mundo, sem esperar ter os 4 milhões da Cappcom. Em maio de 2017, a Capcom deu ao jogo uma previsão de vendas vitalícia de 10 milhões de unidades, citando avaliações favoráveis,
marketing e conteúdo para download como fatores contribuintes para isso. Em novembro de 2017, a Capcom anunciou que havia vendido 4,1 milhões de cópias do jogo. O jogo entrou no top 10 de Títulos de Platina da Capcom, que ultrapassou 1 milhão de cópias vendidas, e em
setembro de 2018 o total de vendas chegou a 5,7 milhões, que subiu para 6,1 milhões em dezembro e se tornou o 4º jogo mais vendido da franquia Resident Evil. Notas estilizadas como RESIDENTE EVII. Risco biológico. Estilizado como o resident evil bioHA7ARD. Consultas: Shimidt,
Emanuel (14 de junho de 2016). Resident Evil 7 recebe uma data de lançamento e detalhes da história do TechTudo. Consulta em 14 de junho de 2016. Uma cópia arquivada em 14 de junho de 2016 - b Dornbush, Jonathon (13 de junho de 2016). E3 2016: Resident Evil 7 Anunciado. Ign.
Consulta em 14 de junho de 2016. Cópias arquivadas em 14 de junho de 2016 - De Lucca, Mateus (17 de maio de 2016). RESIDENT EVIL 7 SERÁ ANUNCIADO NA E3 E VOLTARÁ ÀS SUAS RAÍZES, DIZ O ANALISTA. IGN Brasil. Consulta em 14 de junho de 2016. Cópias arquivadas
em 14 de junho de 2016 - Gregory, Joel (14 de junho de 2016). Capcom em Resident Evil - É difícil manter a sobrevivência do horror, mais jogos você faz na série. (Inglês). PC GamesN. Consulta em 15 de junho de 2016. Cópias arquivadas em 15 de junho de 2016 - Jones, Gary (27 de
agosto de 2016). Resident Evil 7 Ethan história mostrou como a conversa se transforma em um personagem clássico da seca. Daily Express. Cópias arquivadas em 11 de setembro de 2016 - Frank, Allegra (26 de agosto de 2016). Abode Evil 7 trama, detalhe de combate outed por ESRB
(atualização). Polígono. Consultas no dia 22 2017. Cópia arquivada em 26 de agosto de 2016 - b c d Phillips, Tom (15 de junho de 2016). Se você gosta de muitas armas em Resident Evil, 7 não é para você. Eurogamer. Consulta em 15 de junho de 2016. Cópia protocolada em 15 de
junho de 2016 - b d e f g i j k Capcom (24 de janeiro de 2017). Resident Evil 7: Bio-Danger. Microsoft Windows, PlayStation 4, Xbox One Twitch.tv. Consulta 15 de junho de 2016 - Osborne, Alex (15 de junho de 2016). E3 2016: Resident Evil 7 Teaser Demo não faz parte do jogo principal.
Ign. Uma cópia foi arquivada em 15 de junho de 2016, Resident Evil 7 Biohazard Official Vol. 2: Espingarda em uma caixa. Ign. 14 de outubro de 2016. A cópia foi arquivada em 22 de outubro de 2016, Resident Evil 7 Biohazard Official Vol. 5: Sobrevivência. Ign. 25 de outubro de 2016.
Uma cópia arquivada em 18 de novembro de 2016, Resident Evil 7 Biohazard Official Vol. 8: Imaginação. Ign. 1 de novembro de 2016. Uma cópia arquivada em 5 de novembro de 2016, Resident Evil 7 Biohazard Official Vol. 4: Gravador. Ign. 18 de outubro de 2016. Cópias arquivadas em
14 de novembro de 2016 - Kelly, Andy (23 de janeiro de 2017). Resident Evil 7: Revisão Bio-Perigosa. PC Geimer. Uma cópia arquivada em 26 de janeiro de 2017, é b Abode Evil 7 bio-perigoso inaugura uma nova era de medo. Unidade Capcom. 13 de junho de 2016. Consulta em 15 de
junho de 2016. Uma cópia arquivada em 15 de junho de 2016 - b c Krupa, Daniel (15 de junho de 2016). E3 2016: 13 coisas que você precisa saber sobre Resident Evil 7. Ign. Cópias arquivadas em 16 de junho de 2016 - Mel, Andy (3 de outubro de 2016). Resident Evil 7 VR é exclusivo
para PlayStation VR durante todo o ano. PC Geimer. Consulta em 6 de outubro de 2016. Cópias arquivadas em 25 de janeiro de 2017 - Ricardo Andretto (21 de maio de 2018). Versão Abode Evil 7 Cloud anunciada para Nintendo Switch. Insultado. Recebido em 20 de abril de 2019 - b
McWhertor, Michael (15 de junho de 2016). Conteúdo demo Resident Evil 7 não estará no jogo principal, mas o novo herói será. Polígono. Consulta em 15 de junho de 2016. Cópias arquivadas em 11 de julho de 2016 - b Reiner, Andrew (15 de junho de 2016). A demo Resident Evil VII
não está no jogo principal. Informante de jogos. Consulta em 15 de junho de 2016. Cópias arquivadas em 18 de junho de 2016 - Manuleth, Jeffrey (14 de junho de 2016). A demonstração de Abode Evil 7 não faz parte do jogo completo. Eurogamer. Consulta em 15 de junho de 2016. Uma
cópia arquivada em 15 de junho de 2016 - b Famitsu Interview mostra que Resident Evil 7 está cerca de 65% completo! (Inglês). 16 de junho de 2016. Consulta em 16 de junho de 2016. Cópias arquivadas em 17 de junho de 2016 - Bradley, Alan (3 de março de 2017). Adicionar VR a
Resident Evil 7 foi como trabalhar em dois jogos ao mesmo tempo. Gamasutra. UBM plc. A cópia foi arquivada em 3 de março de 2017. Rebecca (22 de abril de 2017). A produção de Resident Evil 7 Part 3 e 4 está disponível. VrFocus. Cópias arquivadas em 31 de maio de 2017 - b Turi,
Tim (13 de junho de 2016). Morada Evil 7 Bio-Hazardous Ushers em uma nova era de medo. Capcom. Cópias arquivadas em 15 de junho de 2016 - Rad, Choli (23 de janeiro de 2017). Resident Evil 7: Bio-Hazardous Review by Ign. Sieff Davis. Cópias arquivadas em 24 de janeiro de 2017
- Sinclair, Brendan (13 de outubro de 2015). Capcom Resident Evil focado em VR. A indústria de jogos. Consulta em 15 de junho de 2016. Uma cópia arquivada em 15 de junho de 2016 é b Kollar, Philip (23 de janeiro de 2017). Resident Evil 7 revisão. Polígono. Vox Media. Cópias
arquivadas em 26 de janeiro de 2017 - Arif, Shabana (17 de junho de 2016). A morada de Evil 7 é escrita por um ocidental, o primeiro da série. VG247. Consulta em 17 de junho de 2016. Uma cópia arquivada em 17 de junho de 2016 - A entrevista de Fazu mostra que Resident Evil 7 está
cerca de 65% completo!. Jogo-Ásia. 16 de junho de 2016. Cópias arquivadas em 10 de fevereiro de 2017 - Matulef, Jeffrey (29 de agosto de 2016). Aqui estão algumas das pessoas adoráveis que você vai conhecer em Resident Evil 7. Eurogamer. Consulta Em 30 de agosto de 2016. Uma
cópia arquivada em 11 de setembro de 2016 - b Greening, Chris. Detalhes de compositor, música e trilha sonora revelados para Resident Evil 7: biohazard. Video Games Music online. Consulta em 12 de janeiro de 2017. Cópias arquivadas em 21 de agosto de 2017 - Ni Nyoman Wira (16
de setembro de 2016). L'Arc'en-Ciel lançará uma nova música para Resident Evil. Posto De Jacarta. Consulta em 16 de setembro de 2016. Cópias arquivadas em 17 de setembro de 2016 - Makuh, Eddie (4 de março de 2017). Resident Evil 7 Composer fala sobre sua assustadora música
tia Rodi e muito mais em uma nova entrevista. Gamespot. Cópias arquivadas em 4 de março de 2017 - Romano, Sal (13 de outubro de 2016). Capcom lança série de vídeos curtos 'World Resident Evil 7'. O Jematsu. Cópia arquivada em 16 de outubro de 2016 - Dayus, Oscar (25 de
novembro de 2016). Resident Evil 7 suporta Xbox One para PC Cross-Saves. Gamespot. Consulta em 22 de janeiro de 2017. Cópias arquivadas em 31 de maio de 2017 - Mel, Andy (18 de janeiro de 2017). Resident Evil 7: Biohazard confirmou como jogar em qualquer lugar do jogo. PC
Geimer. Consulta em 22 de janeiro de 2017. Cópia arquivada 26 de agosto de 2017 - Shamun, Evan (30 de outubro de 2016). Experiência na sala de fuga tenta replicar 'Resident Evil' na vida real. Rolling Stone. Consulta em 1º de novembro de 2016. Cópias arquivadas em 26 de agosto
de 2017 - RESIDENTE EVIIL™ 7: A EXPERIÊNCIA. Gamasutra. 5 de janeiro de 2017. Consulta em 22 de janeiro de 2017. Cópia arquivada em 31 de maio de 2017 - McWhertor, Michael (21 de novembro de 2016). A edição de colecionador de US$ 179,99 de Resident Evil 7 vem com
uma mansão. Polígono. Consultas no dia 22 Janeiro de 2017. Cópias arquivadas em 26 de agosto de 2017 - Lifer, John (21 de novembro de 2016). Resident Evil 7 Biohazard Collector's Edition oferece uma caixa de música e muito mais por $180. As notícias do barraco. Consulta em 22
de janeiro de 2017. Cópias arquivadas em 27 de agosto de 2017 - Saed, Sherif (28 de novembro de 2016). A edição de colecionador de Abode evil 7 é um pouco diferente no Reino Unido. VG247. Consulta em 22 de janeiro de 2017. Cópias arquivadas em 26 de agosto de 2017 - Boccher,
Mike (10 de janeiro de 2017). Abode Evil 7: Biohazard pré-encomendas no Gamestop ganham um código de filme gratuito. Gamezone. Consulta em 22 de janeiro de 2017. Cópia protocolada em 26 de agosto de 2017 - Serrano, zulay (13 de janeiro de 2017). 'Resident Evil 7 Biohazard'
tem uma vela 4D para VR, porque por que não. IDigitalTimes. Consulta em 22 de janeiro de 2017. Uma cópia arquivada em 26 de agosto de 2017: A crise da pirataria em Denuvo como Resident Evil 7 é rachada em tempo recorde. O Torrentfrake. 30 de janeiro de 2017. Cópias arquivadas
em 30 de janeiro de 2017 - Romano, Sal (14 de junho de 2016). Resident Evil 7 anunciado para PS4, Xbox One e PC; Demonstração do PS4 agora. O Jematsu. Cópias arquivadas em 22 de outubro de 2016 - Sykes, Tom (28 de junho de 2016). A morada de Evil 7 não incluirá eventos
rápidos. PC Geimer. O futuro do PLC. Uma cópia arquivada em 28 de junho de 2016 - Phillips, Tom. Capcom aponta para resident evil 7 uso de dedo falso. Eurogamer. Consulta em 1º de julho de 2016. Cópia arquivada em 2 de julho de 2016 - Skrebels, Joe (15 de setembro de 2016).
Abode Evil 7 Biohazard Start Hour Demo Atualizado com novas áreas de Ign. Sieff Davis. Cópias arquivadas em 16 de setembro de 2016 - Hussein, Tamur (16 de setembro de 2016). O novo Resident Evil 7 Demo é anunciado com um trailer aterrorizante. Gamespot. Consulta em 16 de
setembro de 2016. Cópias arquivadas em 26 de agosto de 2017 - Romano, Sal (3 de dezembro de 2016). A atualização demo 'Midnight' da Abode Evil 7 é lançada hoje para PS4, Dez. para Xbox One. O Jematsu. Consulta em 22 de janeiro de 2017. Cópias arquivadas em 26 de agosto de
2017 - Haney, Kellen (3 de dezembro de 2016). A última atualização de demonstração bio-perigosa de Resident Evil 7 hoje para ps4, com as demonstrações X1 e PC a caminho. Capcom. Uma cópia arquivada em 5 de dezembro de 2016, e b Phillips, Tom (23 de agosto de 2016). Faça o
tour resident evil 7 da nova demonstração perturbadora. Eurogamer. Consulta Em 30 de agosto de 2016. Cópias arquivadas em 11 de setembro de 2016 - Martin, Liam (18 de agosto de 2016). Trailer de Abode Evil 7: Capcom canaliza Silent Hills com a história do trailer. Daily Express.
Consulta Em 30 de agosto de 2016. Cópias arquivadas em 11 de setembro de 2016 - O'Connor, Alice (31 de janeiro de 2017). Resident Evil 7 demonstra sustos de DLC. Pedra, papel, espingarda. Cópias arquivadas em 31 de janeiro de 2017 - Alexandrar, Heather (31 de janeiro de 2017).
Evil 7 Novo DLC tem um dos melhores quebra-cabeças da série. Kotaku. Cópias arquivadas em 1º de fevereiro de 2017 - Dayus, Oscar (14 de fevereiro de 2017). Abode Evil 7 Second DLC Pack está fora hoje, isso é o que inclui. Gamespot. Cópias arquivadas em 31 de maio de 2017 McWhertor, Michael (23 de fevereiro de 2017). Resident Evil 7 segue a estrela do DLC Chris Redfield. Polígono. Cópias arquivadas em 26 de fevereiro de 2017 - Pereira, Chris (17 de janeiro de 2017). Free Resident Evil 7 DLC chega capítulo nesta primavera. Gamespot. Consulta em 22
de janeiro de 2017. Cópia arquivada 31 de maio de 2017 - Skipper, Ben (25 de abril de 2017). Resident Evil 7 Free não é um DLC herói adiado indefinidamente. IBT Media. Cópias arquivadas em 25 de abril de 2017 - Hartup, Andy. Muitas pessoas chamam Resident Evil 7 de as novas
Colinas do Pacífico ... mas é muito mais do que isso. O GamesRadar. Consulta em 15 de junho de 2016. Uma cópia arquivada em 15 de junho de 2016 - Butterworth, Scott. Resident Evil 7 Produtor explica como será o jogo completo. Gamespot. Consulta em 17 de junho de 2016. Cópias
arquivadas em 17 de junho de 2016 - Moser, Cassidy (1 de julho de 2016). Fatos, evidências e teorias habitantes do Mal 7. As notícias do barraco. Consulta em 11 de setembro de 2016. Cópias arquivadas em 3 de julho de 2016 - Nick Sammes (20 de agosto de 2016). Levei apenas 15
minutos para me aproximar de mim. Engadget. Consulta Em 30 de agosto de 2016. Cópias arquivadas em 20 de agosto de 2016 - b Romano, Sal (17 de janeiro de 2017). Resultados da Revisão Familiar: Edição 1468. O Jematsu. Consulta em 22 de janeiro de 2017. Uma cópia arquivada
em 17 de janeiro de 2017 (23 de janeiro de 2017) Revisão: Resident Evil 7. IGN Brasil. Consulta em 24 de janeiro de 2017. Cópia arquivada 15 de junho de 2017 (deadurl) e zlt;urlmorta - Review: Resident Evil 7 Bio danger. Um destruido. Cópias arquivadas em 26 de janeiro de 2017 Simon Parkin (23 de janeiro de 2017). Resident Evil 7: Bio-Hazardous Review - uma masterclass em terror. Guardião. Consulta em 24 de fevereiro de 2017. Uma cópia arquivada em 15 de agosto de 2017 (deadurl) e zlt;urlmorta's redundante (ajuda) - Michael Huber. Aliados fáceis.
Aliados fáceis. Cópias arquivadas em 2 de setembro de 2017 - Gary Bailey (23 de janeiro de 2017). Resident Evil 7: Bio-Dangerous Review of God Geek: Video Game Reviews, Previews, Videos, Podcasts e muito mais. (Inglês). Cópias arquivadas em 2 de setembro de 2017 - Carsillo,
Ray (23 de janeiro de 2017). Resident Evil 7: Revisão Bio-Perigosa. Jogo eletrônico mensal. Cópias arquivadas em 3 de fevereiro de 2017 - Matt Cabral (27 de janeiro de 2017). Abode Evil 7 revisão: Tão brilhante quanto sangrento. Espião digital. Uma cópia arquivada para 2 2017 Equipe GamesRadar (27 de março de 2017). Os 20 melhores jogos de terror de todos os tempos. O GamesRadar. Arquivo de cópias 31 de maio de 2017 - Resident Evil 7: Biohazard review é um assustador e excelente retorno à forma para a franquia de mortos-vivos. Golpe crítico. 27 de
janeiro de 2017. Cópias arquivadas em 2 de setembro de 2017 - Brett Phipps (27 de janeiro de 2017). Resident Evil 7 Review - Opiniões confiáveis. Críticas confiáveis. Cópias arquivadas em 2 de setembro de 2017 - Rainer, Andrew (23 de janeiro de 2017). Familiar Taste of Blood Resident Evil 7: Biohazard - PlayStation 4. Informante de jogos. Arquivado em 26 de janeiro de 2017 - Butterworth, Scott (23 de janeiro de 2017). Resident Evil 7: Revisão bio-perigosa. Gamespot. Uma cópia arquivada em 12 de fevereiro de 2017 - Resident Evil 7: Bio-Danger. Metacritic Resident Evil 7: Bio-Danger for PC Reviews. Metacritics. Recebido em 25 de janeiro de 2017 - Resident Evil 7: Bio-Danger para PlayStation 4 Reviews. Metacritics. Recebido em 25 de janeiro de 2017 - Resident Evil 7: Bio-Danger para Xbox One Reviews. Metacritics. Recebido em 25 de
janeiro de 2017 - Makouh, Eddie (28 de outubro de 2016). Resident Evil 7 e Dead Growth 4 Previsões de vendas reveladas. Gamespot. Consulta em 22 de janeiro de 2017. Uma cópia arquivada em 3 de novembro de 2016 (deadurl) e zlt;urlmorta- RESIDENT EVIL 7 biohazard Ships Over
2.5 Million Worldwide! (Inglês). Capcom. 27 de janeiro de 2017. Cópias arquivadas em 31 de maio de 2017 - b Makuch, Eddie (30 de janeiro de 2017). As ações da Capcom estão caindo depois que os 7 navios residentes tiveram menos cópias do que os jogos anteriores. Gamespot.
Cópias arquivadas em 31 de maio de 2017 - Yin-Pool, Wesley (30 de janeiro de 2017). Resident Evil 7 tem a terceira melhor semana da série de um só lugar. Eurogamer. Cópias arquivadas em 12 de fevereiro de 2017 - Hussein, Tamur (30 de janeiro de 2017). Top 10 uk sales chart:
Resident Evil 7 tem a terceira melhor estreia na história da série. Gamespot. Arquivado em 12 de fevereiro de 2017 - Ashcraft, Brian (2 de fevereiro de 2017). Vamos ver como Resident Evil 7 se sai no Japão. Kotaku. Cópia arquivada em 4 de fevereiro de 2017 - Barabash, Natalie (5 de
fevereiro de 2017). 'Resident Evil 7' é um sucesso, mas não muito no Japão: apenas 59% do carregamento vendido para PS4. IDigitalTimes. Cópias arquivadas em 5 de fevereiro de 2017 - Macy's, Seth G. (16 de fevereiro de 2017). Resident Evil 7 tornou-se um best-seller em janeiro de
2017. Ign. Uma cópia protocolada em 17 de fevereiro de 2017: Conferência sobre Resultados Financeiros Consolidados para o Terceiro trimestre terminou em 31 de março de 2017: Resumo. Capcom. 1 de fevereiro de 2017. Cópia de arquivo (PDF) datada de 27 de fevereiro de 2017 Hussein, Tamur (6 de fevereiro de 2017). Top 10 gráfico de vendas do Reino Unido: Resident Evil 7 mantém-se no primeiro lugar. Gamespot. Cópia 31 de maio de 2017 - Garden, Sheriff (17 de março de 2017). Para Honor e Resident Evil topam sete paradas dos EUA em fevereiro.
VG247. Cópias arquivadas em 17 de março de 2017 - Phillips, Tom (27 de abril de 2017). Abode Evil 7 vendas superam 3,5 milhões em todo o mundo. Eurogamer. Cópia arquivada 27 de abril de 2017 - Makuh, Eddie (16 de maio de 2017). Espera-se que Resident Evil 7 envie 10 milhões
de unidades, ainda há muito trabalho a ser feito. Gamespot. Cópias arquivadas em 31 de maio de 2017 - Vishwakarma, Rajesh (28 de julho de 2017). A Capcom anuncia 3,7 milhões de cópias vendidas para Resident Evil 7. A Wccftech. Consulta 1 de setembro de 2017. Uma cópia
arquivada em 31 de julho de 2017 (deadurl) e zlt;urlmorta) redundante (ajuda) Links externos Site oficial (em japonês) Site oficial de jogos eletrônicos recebidos de resident evil wiki ethan must die

western_asia_and_egypt_worksheet_answers.pdf
95283222589.pdf
browser_console_firefox_android.pdf
scaling lean & agile development pdf download

kjv bible audio offline apk
nordic trac e 5. 7
oxford picture dictionary arabic eng
measuring cell size worksheet
i want to be the boshy sonic
vua choi bai cf
pdf reader apk for android 4.1
worksheet change event not firing
json parsing in android studio tutorial
jenn air induction cooktop manual
52321869344.pdf
97583029063.pdf
5013623355.pdf
12825388313.pdf

