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Uma série de mitos, superstições e crenças falsas que
se desenvolveram à volta das máquinas de jogo.
MITO 1

FACTO

MITO 2

FACTO

MITO 3

FACTO

As máquinas estão
programadas
para produzir
prémios se
tiverem registado
demasiadas
perdas durante
um certo período.

As máquinas
de jogo operam
SEMPRE
aleatoriamente,
independentemente
dos ganhos
ou perdas que
tenham ocorrido
no passado.

As máquinas de
jogo pagam mais
em momentos
especiais do dia.

Não faz qualquer
diferença para
a operação da
máquina se
jogar a qualquer
momento
particular do dia
ou da noite.

Após perder uma
série de jogos,
um jogador deve
continuar a jogar
porque a máquina
irá ‘compensá-lo’
através de
produzir uma série
de prémios.

Os jogos prévios
não têm qualquer
influência sobre
qualquer jogo, ou
série de jogos,
que possam vir
a ser jogados no
futuro.

MITO 4
Uma máquina pode ser enganada para produzir combinações lucrativas através de:
FACTO
s
ALTERAR OS PADRµES DE JOGO
s
TOCAR A MÖQUINA DE MODO DIFERENTE
s
MUDAR OS N¤VEIS DE APOSTA
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s
s
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ALTERAR O N¢MERO DE LINHAS JOGADAS
&!,3/
DESCOBRIR UM FACTOR DE @APTIDâO SECRETO &!,3/
MUDAR A VELOCIDADE DO JOGO
&!,3/

Como é que as máquinas de jogo operam
Todos os resultados do jogo são determinados por um Gerador de Números Aleatórios (GNA). Este é uma “máquina de acaso”
que selecciona os símbolos para cada jogo. A tecnologia controla todos os aspectos do jogo desde a inserção de moedas ou
notas até à determinação do resultado de cada rotação.

Assim, o resultado de qualquer jogo é sempre imprevisível
•
•
•
•

Por isso, deve PREVER perder dinheiro a longo prazo, pois não pode usar qualquer tipo de habilidade para
vencer a máquina
Não aposte dinheiro que não pode perder – estabeleça um limite
Tente manter um registo dos ganhos e perdas após cada sessão de jogo de modo a saber quanto está a gastar
Se consumir bebidas alcoólicas enquanto jogar, faça-o em moderação – demasiado álcool pode levar a que gaste mais
dinheiro do que intencionou no início do jogo

Alguns jogadores podem ter problemas com o jogo. Os sinais podem incluir:
•
•
•
•
•

Pensar demasiado sobre actividades de jogo
Aumentar as quantias apostadas e perseguir perdas
Esconder da sua família e amigos sinais dos seus problemas com o jogo
Pedir dinheiro emprestado para jogar, vender ou penhorar bens domésticos para pagar contas ou para jogar
Jogar para esquecer problemas

Contacte-nos através do 1800 856 800 entre
as 08:30 e as 17:00 horas de segunda a sexta-feira
Para assistência fora das nossas horas de serviço, por favor contacte a G-line (NSW), linha de ajuda para informação, aconselhamento e orientação sobre problemas
com o jogo, através do 1800 633 635 (TTY 1800 633 649) que opera 24 horas, sete dias por semana.
O Multicultural Problem Gambling Service (Serviço Multicultural de Problemas com o Jogo) é uma iniciativa conjunta da Community Relations Commission for
a Multicultural
NSW (Comissão
de Relações
Comunitárias
para
Multicultural)
e o Sydneyfrom
Westthe
Area
Health Service
(ServiçoFund
de Saúde
Área
Oeste
de Sydney).
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A number of myths, superstitions and false beliefs
have developed around gaming machines.
MYTH 1

FACT

MYTH 2

FACT

MYTH 3

FACT

Machines are
programmed to
produce winning
games if there
have been too
many losses
recorded in a
period.

Gaming machines
operate randomly
AT ALL TIMES no
matter what wins
or losses have
occurred in the
past.

Gaming
machines pay out
more at special
times of the day.

It makes no
difference to
a machine’s
operation if it is
played at any
particular time of
the day or night.

After a run of
losing games,
a player should
continue playing
because the
machine will
‘make up for it’ by
producing a run
of wins.

Previous games
have no influence
at all over any
game, or series
of games, that
might be played
in the future.

MYTH 4
A machine can be tricked into producing winning combinations by:

How gaming machines operate
All game results are determined by a Random Number Generator (RNG). This is a “chance machine” that selects the symbols
for each game. Technology controls all aspects of the game from coin or note insertion to determining the outcome of each spin.

Hence the outcome of any game is always unpredictable
•
•
•
•

Therefore you should EXPECT to lose money in the long run, as you cannot use any form of skill to beat the machine
Do not bet money you cannot afford to lose – set a limit
Try to keep a record of wins and losses after each session of play so you know how much you are spending
If you drink alcoholic beverages when playing, do so in moderation – too much alcohol may lead to more money
being spent than you intended at the start of play

Some players may experience problems with gambling. Signs may include:
•
•
•
•
•

Thinking a lot about gambling activity
Increasing amounts gambled and chasing losses
Hiding signs of your gambling from family and friends
Borrowing money to gamble, selling or pawning household items to meet bills or to gamble with
Gambling to forget troubles

Contact us on 1800 856 800
8.30am and 5.00pm Monday to Friday
Financial assistance for this project was provided by the New South Wales Government from the Responsible Gambling Fund (RGF). The views expressed
in this publication however, are solely those of the author/s. Designed, translated and printed with permission from the Australian Gaming Machine
Manufacturers Association in 2008.

