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Moto Z2 Play deve ser
anunciado ainda nesta
semana

https://canalte.ch/S20R8

Nova semana, novos aplicativos! Já pode pegar seu iPhone ou iPad e selecionar os que você
mais gostou nesta lista. De aplicativo com questões de provas a plataforma de aluguel do
próximo imóvel, aqui tem de tudo um pouco para facilitar o seu dia a dia.
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usado para lançar foguetes
ao espaço

1. VivaReal
NOTEBOOKS

Quer comprar ou alugar um novo imóvel? Antes, que tal dar uma averiguada nos cadastrados
em uma das maiores plataformas imobiliárias do país? O VivaReal reúne, na palma da sua mão,
casas e apartamentos para alugar na cidade que você preferir, e você ainda pode escolher a
imobiliária. As pesquisas possuem diversos ltros para você encontrar seu novo lar, como vagas
na garagem, condomínio, quartos, orçamento e várias outras informações. E os imóveis também
são cadastrados pelas imobiliárias com fotos. Se gostar, é só entrar em contato com o
anunciante.
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2. BlaBlaCar
Tá precisando de um meio de transporte mais em conta pra viajar? O BlaBlaCar é um app de
caronas que funciona em vários locais do mundo, e no Brasil não é diferente. Você baixa, instala
e depois encontra pessoas dispostas a dividir viagens entre cidades com você. Ao nal, quanto
mais gente no carro, mais barato ca o percurso. Seja você motorista ou passageiro, vale dar
uma olhada na plataforma.
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3. Loggi
Se você precisa fazer uma entrega ou mandar buscar algum objeto em uma rma ou na casa de
alguém, nada melhor que um motoboy que cobra um preço até 30% abaixo do mercado. E é
essa a premissa do Loggi: o app é um serviço de entregas que conta com uma equipe de
motoboys cadastrados pronta para te ajudar. Você também pode acompanhar tudo em tempo
real pelo celular e tem controle total sobre sua entrega: local exato onde está o motoboy, que
horas ele chegou em cada ponto e quem recebeu a entrega com assinatura em protocolos
digitais. Funciona em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba e Porto Alegre.
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4. AppProva Questões ENEM 2017 e Vestibulares
O ENEM 2017 está chegando e, se você é estudante, é hora de se concentrar e estudar para
conseguir um desempenho legal na prova. Além de ser gratuito, o aplicativo traz simulados
nacionais modelo ENEM com correção TRI e as provas anteriores do exame. Aliás, questões
inéditas também estão na plataforma, não só para o ENEM, como também para vestibulares.
Quer saber como anda seu desempenho? Baixe o app, faça os testes e bons estudos!
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5. Greengow
Já pensou em conversar por telefone com alguém que não fala a sua língua? O Greengow
possibilita a comunicação entre pessoas de idiomas diferentes estando em qualquer lugar do
mundo. E o legal é que o app já conta com tradução para 10 idiomas. A mágica acontece usando
o bom e velho push-to-talk, e é possível traduzir tudo o que você está dizendo para a língua de
seu receptor e vice-versa. O app suporta inglês, português, francês, espanhol, alemão, italiano,
japonês, coreano, chinês (mandarim) e russo.
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6. Nike+ Training Club
Entre em forma com mais de 150 treinos gratuitos em uma variedade de desa os para todo o
corpo — desde força e resistência a mobilidade e ioga — com a ajuda dos treinadores
certi cados da Nike em todos os exercícios que você curte! Se você procura estrutura, os planos
de treino personalizados se adaptam a você e à sua agenda, para que possa se manter em
forma, independente de estar começando agora ou já ser atleta de verdade.
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7. VAH
Se você usa serviços de caronas pagas, vai curtir este app. O VAH compara para você todos os
aplicativos de táxi (como 99 Taxi, Easy Taxi e outros) e transporte privado (como Uber, Cabify e
outros). Dessa forma você pode escolher a opção mais barata ou a mais rápida, de acordo com
a sua necessidade. Além disso, o app alerta você sobre as promoções do dia de cada uma
dessas empresas. Aqui no Canaltech a gente usa e indica!
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8. Zombie Gunship Survival
Neste jogo de muita ação você vai sentir o poder de um caça AC-130 enquanto aniquila zumbis
por toda a parte. O jogo se passa em uma era apocalíptica e seu objetivo é defender a
humanidade de um terrível ataque de mortos-vivos, que se espalham a cada momento.
Construa um abrigo no chão e mantenha o controle aéreo, defendendo sua base contra novos
ataques. A humanidade agradece!

Zombie Gunship Survival - Launch Trailer

Assine nosso canal e saiba mais sobre tecnologia!

YouTube
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9. Old Man's Journey
Você está prestes a jogar um game de aventura diferente, que traz os momentos preciosos da
vida de um senhor de idade como a tônica principal. O jogo traz uma narrativa visual bem
interessante à medida que você vai descobrindo a história da vida do protagonista. Com
enigmas e desa os interessantes, você é convidado a interagir com a terceira idade de uma
maneira imersiva, prazerosa e bastante inquisitiva — é como se você experimentasse a
complexidade da vida pelos olhos de um senhor com muita história para contar.

Old Man's Journey Launch Trailer

NEWSLETTER CANALTECH
Receba nossas notícias por e-mail e que
por dentro do mundo da tecnologia!

Nome completo
seu@email.com.br
INSCREVER AGORA!
JÁ ESTOU INSCRITO | NÃO TENHO INTERESSE

https://canaltech.com.br/dica/appsios/os10melhoresappsiosdasemana240517/

6/9

201764

Os 10 melhores apps iOS da semana (24/05/17)  Apps iOS
JÁ ESTOU INSCRITO | NÃO TENHO INTERESSE

Assine nosso canal e saiba mais sobre tecnologia!
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10. Eggggg
Se você procura por um jogo literalmente nojento, vai curtir o Eggggg. Trata-se de um game bem
maluco de plataforma sobre vômito: Gillbert, que é extremamente alérgico a ovos, descobre que
quanto mais os come, com mais potência vomita. E para escapar de sua tia má, que que quer
armar uma festa de aniversário para ele, nada melhor que usar seu "super-poder". O jogo está
saindo de graça na App Store nesta semana.

Oᬀ�cial Eggggg The Platform Puker (by Hyper Games) Launch Trailer - (iOS…

Assine nosso canal e saiba mais sobre tecnologia!
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Podcast Canaltech: destaques desta sexta, 02/06
02/06 Bem-vindos ao nosso "jornal" diário com o resumo das principais notícias
sobre tecnologia. Com o Canaltech News, em pouco mais de 5 minutos você ca por
dentro dos principais produtos lançados do mercado, da movimentação das
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principais empresas do segmento, novidades das redes sociais, curiosidade
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Spotify cria códigos para facilitar
compartilhamento de músicas
09/05 Sistema vai funcionar diretamente com o aplicativo móvel do serviço,
permitindo que usuários façam a leitura para terem acesso direito a álbuns, faixas
ou páginas de artistas. Códigos também podem ser impressos.
UBER

Uber se integra com app de transporte público
para ajudar usuários em baldeação
16/05 Ao marcar uma estação de metrô como ponto de destino, por exemplo,
usuário poderá ter acesso aos horários de partidas dos próximos trens de forma a
melhor calcular o trajeto até o ponto nal.
WHATSAPP

WhatsApp: usuários Android agora podem ퟃ�xar
conversas no topo da lista
18/05 A partir de agora, usuários de dispositivos Android poderão xar lá no topo
da lista de mensagens aquelas conversas mais importantes. Por enquanto, o
WhatsApp ainda não anunciou quando a novidade chega para iOS.
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