
Simulado - Lição 4 

 

1. Quantas camadas e subcamadas existem? Enumere-as 

2. Como os efeitos que se aplicam à mesma camada são tratados em geral? Existe 

algo que altera essa maneira geral de lidar com isso? 

3. Albert tem Ursos Cinzentos com um marcador + 1 / + 1 sobre ele e conjura 

Crescimento Desenfreado tendo-o como alvo. Qual é o seu poder? 

 

4. Eu tenho um Morfolóide Carapaça com um marcador + 1 / + 1, e eu ativo a 

habilidade de permutar poder e resistência. Qual é o seu poder e resistência? O que 

acontece se eu conjurar uma Inversão Anônima com ele como alvo? 

 

 

 



5. Eu tenho uma Lua Sangrenta, uma Fonte Santificada, uma Tundra, um Quarteirão 

Fantasma, uma Floresta e um Arvoredo Dríade no campo de batalha. Como os 

terrenos citados serão? 

 

6. Tenho uma Meseta Árida encantada com Mares em Expansão e eu conjuro um 

Magus da Lua. O que acontece com Meseta Árida? E se o Magus estivesse no campo 

de batalha e então Mares em Expansão fosse conjurado? 

 



7. Andrew controla Ursos Cinzentos, Naomi conjura uma Imagem Distorcida que tem 

como alvo Ursos Cinzentos. Após a Imagem Distorcida resolver, ela conjura Ovinizar 

com alvo no Ursos Cinzentos. Quais são as características do Ursos Cinzentos depois 

que ambos os efeitos são aplicados? 

 

8. Albert tem um Mordiscador de Pensamentos no campo de batalha e conjura 

Profusão Nula. Qual é o seu tamanho máximo de mão? 

 

9. Eu tenho um Tarmogoyf no campo de batalha. Nos cemitérios há cards de Feitiço, 

terreno e Mágica Instantânea . Eu conjuro Humildade. Quais são o poder e a 

resistência de Tarmogoyf? 



 

10. Eu tenho uma Opalescência e uma Lua Sangrenta no campo de batalha. Eu 

conjuro Humildade. Quais serão as características dos encantamentos? E se 

Humildade estiver no campo de batalha e Opalescência for conjurada? 

 

11. Um efeito coloca uma Torre do Relicário sob o controle do meu oponente e um 

Jin-Gitaxias, Áugure Principal sob meu controle ao mesmo tempo. Qual é o tamanho 

máximo de mão do meu oponente? 

 



12. Tenho um encantamento que diz "Todas as criaturas são azuis" e eu conjurei uma 

mágica instantânea que diz: "Esta criatura é verde". Qual seria a cor da criatura? 

13. Tenho Honra do Puro no campo de batalha e uma Vanguarda de Elite com um 

marcador +1/+1. Meu oponente conjura Clone, copiando a Vanguarda. Quais são as 

características de Clone? E se eu tivesse conjurado o Clone? 

 

14. Eu tenho um equipamento que diz: "A criatura equipada tem a habilidade de 

voar" anexada a uma criatura. Eu conjurei umamágica que diz: "Todas as criaturas 

perdem a habilidade de voar". A criatura equipada voa? O que acontece se eu 

equipar uma outra criatura após a mágica resolver? 

15. Anson controla um Magus da Lua e uma Fonte Santificada. Nancy lança 

Ofidioforme com o alvo Magus da Lua. Uma vez que a mágica resolve, quais serão as 

características da Fundição Sagrada? 

 

16. Axel controla um Rei dos Goblins e uma Artilharia Goblin. Nigel conjura Inversão 

Anonima visando Artilharia Goblin. Quais são as características da Artilharia uma vez 

que a mágica resolve? 



 

 


