
SIMULADO – LIÇÃO 7 

1. O que é uma habilidade desencadeada? Como identificar uma? 

2. Quando uma habilidade desencadeada desencadeia? Quando elas são colocadas na pilha? 

3. O que é uma habilidade desencadeada-no-estado? 

4.O que são habilidades com desencadeamento na mudança-de-zona? E as de deixar-o-

campo-de-batalha?  E de entrar no campo de batalha? Quando cada uma dessas desencadeia? 

5. Alfredo controla um Prefeito de Avabruck e Norberto controla um Mestre de Caça da 

Derrubada, nenhum deles transformou ainda. Durante seu último turno Norberto não 

conjurou nenhuma mágica, então durante a etapa de manutenção de Alfredo as habilidades 

desencadeiam. O que irá acontecer? 

 

6. Norman controla uma Elesh Norn, Cenobita-Mor e August conjura uma Testemunha 

Eterna. Ele pode retornar a mesma Testemunha com a habilidade ativada? 



 

7. Meu oponente enviou um Emrakul, o Fragmento dos Éons ao seu cemitério, posso evitar 

que ele/ela o embaralhe com o cemitério usando meu Xamã do Ritual Mortfífero? E se um 

Colosso de Aço Nefasto morrer? 

 

8. Eu tenho 4 Montanhas e um Valakut, o Pináculo Derretido no campo de batalha. Eu coloco 

mais duas montanhas no campo de batalha com um Titã Primordial. A habilidade do Valakut 

irá desencadear? Se ela desencadear, o que acontecerá se em resposta eu destruir uma das 

montanhas que acabou de entrar no campo de batalha? E se fosse uma das que já estavam no 

campo de batalha? 

 



9. Eu possuo um Raptor de Aerobatanas com um marcador +1/+1 e conjuro um Ursos 

Cinzentos. Em resposta ao Evoluir, eu conjuro uma Ferida Virulenta nos Ursos Cinzentos. O que 

acontecerá quando o Evoluir do Raptor resolver?  

 

10. Eu tenho o mesmo Raptor com dois marcadores e conjuro uma Vanguarda de Elite 

possuindo uma Honra do Puro no campo de batalha. O que acontecerá com o Evoluir? 

 

11. Alfonso controla somente um Urso Fantasmal e conjura um Anjo da Restauração. O que 

acontecerá? Explique passo a passo. 

12. Quando é desencadeada a primeira habilidade de procurar por terrenos do Titã 

Primordial? 



 

13. Eu controlo um Artista do Sangue e uma Fidalga Kalastria. Ambos morrem devido a um 

Piroclasma. Alguma habilidade desencadeia? Por que? 

 

14. Quando é desencadeada a habilidade da Agulha Medular? 

 

15. Armando tem um Carcereiro Yixlid e conjura um Kozilek, Carniceiro da Verdade; Nerea 

conjura Cancelar para anulá-lo. O que acontecerá com o Kozilek? 



 

16. Anton conjura um Clone copiando uma Testemunha Eterna de seu oponente. Ele não 

possui nenhum card em seu cemitério. A habilidade da Testemunha desencadeia? O que 

acontece com a habilidade? 

 

17. Eu tenho uma criatura com a habilidade que diz: “Quando você não controlar outras 

criaturas, sacrifique-a.” Também controlo três criaturas 1/1 que morreram devido a um 

Piroclasma de meu oponente. Posso salvar minha criatura com um Asfixiar? 

 

 



18. Se uma habilidade possui uma cláusula condicional “se”,quando as condições para 

desencadear são verificadas? As habilidades desencadeadas opcionais como "você pode" 

sempre são desencadeadas? 

19.  Adam conjura Sharuum, a Hegemônica e escolhe retornar um Aço Esculpível com a 

habilidade de entrar no campo de batalha. Se Adam não possui outros artefatos no seu 

cemitério, quais são os alvos válidos para a habilidade de entrar no campo de batalha do Aço 

Esculpível (agora transformado em Sharuum)? 

 

20.  Arnold tem 40 pontos de vida e controla um Soberano Felidar. Durante a manutenção de 

Arnold, após a habilidade desencadeada ir para a pilha, Nicodemus conjura um Choque, dando 

alvo em Arnold; em resposta conjura um Balsamo Restaurador escolhendo ganhar 3 pontos de 

vida. O que acontece depois que o Choque resolve? 

 

21. Anson controla um Deslizamento Astral e recicla uma Estepe Remota, escolhendo exilar 

os Ursos Cinzentos do Nick. Após resolver a habilidade, Nick conjura Apagar no Deslizamento 

Astral. O que acontecerá durante  etapa final. 



 


