
 

Simulado – Lição 2 

 

1. Quais são os tipos de permanentes que existem? 

2. Uma ficha de elfo é afetada por um efeito que diga “destrói todas as permanentes”?  

3. Eu possuo 10 fichas de Goblin criadas com Esvaziar os Viveiros e 3 criadas por Comandante 
do Grupo de Cerco. Meu oponente conjura Pulsar do Maelstrom dando alvo em uma ficha do 
Comandante do Grupo de Cerco. O que acontece? 

 

 

4. O que acontece se um efeito tenta colocar uma Mágica Instantânea no campo de batalha? 

5. Quais são os status que uma permanente tem? Quais são os status padrão de uma 
permanente? 

6. Quais status um Prefeito de Avabruck pode ter? 

 

7. Quais zonas existem num jogo de Magic? Quais zonas são usadas em um torneio sancionado 
de Magic? Quais são não reveladas? Quais são compartilhadas? 

8. Se eu procurar em uma zona não revelada, sou obrigado a encontrar um card? Exemplifique. 

9. Posso ter vários Cemitérios? 



 

10. Posso alterar a ordem do meu Cemitério? 

11. Em qual ordem os objetos na pilha resolvem? 

12. Como os objetos são colocados na pilha? Como são colocados os objetos criados ao mesmo 
tempo? Como objetos criados por jogadores diferentes, mas ao mesmo tempo, são colocados? 

13. Quais habilidades ativadas não usam a pilha? 

14. Quais outras ações, que não são habilidades, que não utilizam a pilha você pode fazer?  

15. Se eu conjurar Garra Krosana escolhendo Pacifismo do meu oponente como alvo, eu posso 
responder em algum momento? O que acontece se eu possuo um Fogo Punidor no meu 
Cemitério e eu ativo Bosque dos Salgueiros Ígneos para adicionar mana verde enquanto Garra 
Krosana está na pilha? 

 

 

 

16. Se um efeito diz “retorne dois cards ao topo do grimório”, em qual ordem eles retornam? 
Quem escolhe essa ordem? 

17. Se eu tenho uma Centaura-caçadora de Crufix no campo de batalha e conjuro uma 
Tempestade Cerebral, quais cards meu oponente verá durante e depois da resolução da 
mágica? 



 

 

18. Se eu tenho uma Centaura-caçadora de Crufix no campo de batalha e conjuro 
Ponderar,quais cards meu oponente verá durante e depois da resolução da mágica? 

 

 

19. Quais cards estão“fora do jogo”? 

20. Se eu tenho um Karn Liberto e exilo um card do meu oponente. O card é exilado com a face 
voltada para cima ou para baixo? E se eu fizer isso com Chandra, Piromestra? 

 

 



 

21. Se eu ativo um Xamã do Ritual Mortfífero dando alvo em meu Rancor Antigo e em resposta 
eu conjuro o Rancor Antigo pelo seu custo de Recapitular, o que acontece quando a habilidade 
do Xamã resolve? 

 

 

22. Se eu conjurar Lâmina da Destruição dando alvo no Titã Primordial de meu oponente, e ele 
o exila e retorna ao campo de batalha com a habilidade do Anjo da Restauração. O que acontece 
com a Lâmina da Destruição? 

 


