
SIMULADO – LIÇÃO 8 

 

1. Antoine controla uma Trinesfera desvirada e conjura um Porteiro de 

Malakir com reforçar. Quanto Antoine tem que pagar para conjurar o 

Porteiro? 

 

2. Nancy controla um Subjugador da Vontade virado para baixo. Agnes 

conjura Choque Repentino, dando alvo em Subjugador da Vontade. Nancy 

pode virar Subjugador da Vontade para cima? Se assim for, Nancy pode 

mudar o alvo de Choque Repentino? 

 

3. Alex controla um Polucrano, Devorador de Mundos; ele ativa sua 

habilidade pagando 4G. Uma vez que sua habilidade resolve, a segunda 

habilidade de Polucrano desencadeia e Alex escolhe causar 1 ponto de dano 

em cada uma das duas fichas 1/1 de Goblin que Noemi controla. Quantos 

pontos de dano serão causados se Noemi conjurar uma Lamina de Destruição 



em respota,tendo a hidra como alvo? Quanto de dano será causado à outra 

ficha se uma delas for sacrificada em resposta à habilidade desencadeada? 

 

4. Anson e Arthur estão em uma equipe de Gigante de Duas Cabeças. Anson 

controla Hierarca Nobre e Arthur ataca com um Perseguidor da Glória, a 

única criatura atacante. Quantos pontos de dano Perseguidor da Glória 

causará? 

 

5. Adam conjura Bocarra Ululante pagando seu custo de evocar. Com as 

habilidades desencadeadas na pilha, Nadine conjura Dominar, tendo como 

alvo Bocarra Ululante. O que acontece quando as habilidades desencadeadas 

resolverem? 



 

6. Alexander tem 4 florestas e uma Precentora Selvagem. Qual é o valor 

máximo de X que Alexander pode escolher ao conjurar Acorde do Chamado? 

 

 

7 Adam conjura Delitos do Passado tendo como alvo Sussurros da Musa como 

alvo. Adam pode pagar o custo de recuperar de Sussurros da  Musa? Se sim, 

quanto deve pagar? O que acontece quando Sussurros da Musa resolve? 



 

8. Ana tem uma Fonte Santificada, um Solo Pisoteado, um Pântano e Litorais 

Desconhecidos. Com uma Trinesfera desvirada no campo de batalha, é 

possível conjurar Explosivos Fabricados de forma que ele entre no campo de 

batalha com 1 marcador? 

 

 



9. Heather pode ativar a habilidade de Reciclar de Estepe Remota enquanto o 

card está em seu cemitério? 

 

10. Natalie controla um Iona, Escudo de Emeria nomeando vermelho. Pode 

seu Seu oponente pode conjurar uma Akroma, Anjo da Fúria por seu 

cuagando seu custo de metamorfose? Pode ser conjurado  normalmenteE 

peloagando  seu custo de mana normal? 

 

11. Agatha usa a habilidade de desenterrar de Anatemântico. Então ela 

conjura Anjo da Restauração com o alvo Anatemântico. O que acontece 

depois? 



 

12. Durante a sua primeira fase principal você conjura Trazer à Luz pagando 

3 manas brancas, 1 mana verde e 1 mana azul. Após a resolução do feitiço, 

você procura por Fissura Circundante, exila-a, embaralha o seu grimório e a 

conjura. Você poderia fazer isso pagando o custo de despertar ? 

 

13. Durante uma de suas fases principais, você conjura Abade da Fortaleza 

Keral. Quando sua habilidade desencadeada se resolve, você exila Amoque 

Relampejante. Você pode jogar-lo peloagando seu custo de Investida? 



 

14. Você tem um Exaustor Trôpego que foi alvo de umada habilidade de 

despertar de Ascensão de Ondu. Enumere as características de Exaustor 

Trôpego antes e depois de ativar sua segunda habilidade. 

 

15. Você controla dois Vanguardeiro Dente-de-sabre. Durante a etapa 

declarar atacantes, você confirma que ambas as as criaturas estarão 

atacando para que ambas as as habilidades desencadeadas sejam colocadas 

na pilha. Em resposta às habilidades desencadeadas, seu oponente mata 

destrói uma de suas criaturas com um Atacar na Jugular. O que acontece 

quando as habilidades são resolvidas? 



 

16. Você controla um Xamã dos Costumes Esquecidos, uma Honra do Puro e 3 

fichas brancas de espírito 1/1 com voar.Seu oponente controla 2 Aberração 

Insetídea. Você ativa a habilidade de formidável do Xamã durante a sua 

primeira fase principal. Em resposta, Sseu oponente lança conjura Fenda 

Ciclônica em resposta, pagando seu custo de sobrecarga, que resolve. O que 

acontecerá quando a habilidade do Xamã resolver? 

 



17. Você controla uma Narset Transcendente e um Jace, Telepata Ilimitado. 

Você ativa a habilidade -2 de Narset para que sua a próxima Magica 

Instantânea ou feitiço que você conjurar de sua mão tenha Rebote. Quando a 

habilidade for resolvida, você ativa a habilidade -3 de Jace apontando dando 

alvo em um Espalhar ao Vento em seu cemitério. Espalhar ao Vento pode 

ganhar rebote? Você pode conjura-lo pagando o custo de despertar? 

 

18. Você controla Informantes de Cozinha e Aves do Paraíso. Você joga 

Vantagem Abzan tendo o oponente como alvo e declarando que você utilizará 

o revigorar em Aves do Paraíso. Em resposta, Sseu oponente ativa a 

habilidade de Xamã de Anaba tendo como alvo Aves do Paraíso como alvo em 

resposta, causando dano letal. Você pode reforçar revigorar os Informantes 

de cozinha? 



 

19. Você conjura Elfo Tranças-de-Sangue. Quando você está resolvendo sua 

habilidade de cascata,após cinco cards exiladoscascata, o primeiro card não-

terreno quecom custao menosr do que o elfo depois de exilar 5 cartas, é um 

card de mágica instantânea que você não quer lançarconjurar. O que 

acontece? 

 



20. Albert declara que ataca com um Nexo de Mosco-Tintas, que se tornou 

uma criatura durante a sua primeira fase principal, e ele também ataca com 

um Goblin de Fenda Negra. Nigel conjura Acorde do Chamado com X = 2 e,  

quando ele resolve o feitiço, ele revela uma Melira, Pária Silvoque, 

colocando-a e a coloca no em campo de batalha. O que acontece com o dano 

causado por Nexo de Mosco-Tintas e Goblin de Fenda Negra? O que acontece 

se Albert ativar a habilidade do Nexo novamente? 

 

21. Você controla uma Zada, Moedora de Edros, duas Lança Veloz do 

Monastério e um Solífugo Gigante. Durante a sua primeira fase principal, 

você conjura Força do Titã visando dando alvo em Zada, desencadeando sua 

habilidade. Como ficará a pilha? Como resolverá a habilidade de  Vidência? 

Quantas vezes a habilidade de Destreza dDesencadeia? 



 

22. Antony controla Desprezador de Mágica e Devastador Arconexo. Seu 

oponente conjura Eletrolisar visando ambas as as ccriaturas. Antony pode 

ativar a habilidade de Desprezador de Mágica para redirecionar ambos os 

pontos de dano para Desprezador de Mágica? Alguma coisa mudaria se em 

vez de Eletrolisar, seu oponente conjuraasse o Comando de Kolaghan 

escolhendo causar 2 pontos de dano e destruir um artefato? E se fosse Trilha 

de Arco Elétrico? 



 

23. Abdul controla Bogle Escorregadio encantado por 2 Rancor. Ele lança 

conjura Armadura Etérea visando dando alvo noo Bogle.Em resposta, Nashif 

ativa a habilidade de Desprezador de Mágicapara redirecionar a Armadura 

em resposta. O que acontece? 



 

 


