
Simulado – Lição 5 

 

1. Quantas etapas devem ser seguidas para conjurar uma mágica? Quais são 

essas etapas? 

2. Em que ordem são pagos os custos? 

3. Se eu quiser conjurar uma mágica com recapitular, que etapas são afetadas 

pelo recapitular? 

4. Se eu conjurar uma Varada Selvagem, posso escolher a mesma criatura 

três vezes? 

 

5. Se eu conjurar Chuva de Espinhos, posso escolher um terreno artefato 

duas vezes como alvo? 

 

6. Quando eu escolho pagar ou não o reforço de um Goblin Explode-ruína? 



 

7. Se eu conjurar um Raio Voltaico escolhendo como alvo dois Urso 

Fantasmal e meu oponente, quantos pontos de dano são causados a meu 

oponente ? Por que? 

 

8. Se eu conjurar um Elo Comum, posso colocar os dois marcadores na 

mesma criatura? Posso colocar um marcador em uma criatura do oponente? 

 



9. Existe alguma diferença entre conjurar uma Saraivada de Flechas e uma 

Bola de Fogo? 

 

10. Alberto ativar sua Temporal Aperture e revela do topo de seu grimório 

um Vaga-Pensador. Ele pode evocar o Vaga-Pensador? E se ele o fizer, ele tem 

que pagar o custo de evocar? 

 

11. Adelaida controla um Maro no campo de batalha e em sua mão tem uma 

Queda Monumental. Ela pode conjurar sua Queda e sacrificar seu Maro? Se 

ela puder fazê-lo, quantos cards ela compraria e quantos pontos de vida 

ganharia? 



 

12. Arnold controla um Ciclope de Olho Injetado equipado com uma Espada 

dos Parus. Se ele ativa a habilidade do Ciclope e se sacrifica e tem como alvo 

Nancy, quanto dano ela receberá? 

 

13. Andrea só tem uma Montanha no campo de batalha. Ela pode conjurar um 

Arrasar para destruir a Caverna Mutável do Oponente? 

 



14. Eu conjurei um Arremessar, sacrificando um Tarmogoyf (com apenas 

feitiço e terrenos nos cemitérios), dando alvo em um Centauro-caçador 

Nessiano do oponente. A criatura morrerá? O que acontecerá se o Tarmogoyf 

tiver um Colar de Basilisco equipado? 

 

15. Artemisa controla uma Mastícora da Cauda Incandescente e Altar de 

Ashnod. Artemisa pode sacrificar sua Mastícora para ajudar o pagamento da 

primeira habilidade? Se puder, ela pode exilar a Mastícora de seu cemitério 

para pagar a habilidade ativada? 



 

16. Antonio controla uma Estrela Cromática, uma Grande Fornalha e uma 

Árvore dos Contos. Ele pode conjurar um Conjurado por Pensamento? Por 

quê? 

 

17. Tenho no campo de batalha uma Barreira de Raízes com 4 marcadores e 

quatro Florestas. Qual é o valor máximo do X quando eu conjuro um Acorde 

do Chamado com esses recursos? 



 

18. Quantas criaturas ou jogadores como alvo podem ser escolhidos por um 

jogador que conjurou uma Erupção Violenta? 

 

19. Como é determinado o custo total de uma magia? Isso afeta o custo de 

mana convertido da mágica? 


