
 

Respostas – Lição 2 

 

1. Quais são os tipos de permanentes que existem? 

Existem cinco: Terreno, Criatura, Encantamento, Artefato e Planeswalker. 

 

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

Fichas não são cards, entretanto elas são permanentes, então sim, ela seria destruída.  

 

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? 

 

Fichas criadas por Esvaziar os Viveiros e por Comandante do Grupo de Cerco possuem nomes e 
características indicados pelo efeito que as criou, a menos que indicado o contrário. Todas as fichas se 
chamam Goblin e são destruídas pelo Pulso. 

 

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

Ela permanece na zona em que estava. 

 

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

Status se refere ao estado físico da permanente, que podem ser: Virada/Desvirada, Girada/Não girada, 
Face voltada para Cima/Face voltada para Baixo e Em Fase/Fora de Fase. Por padrão: Desvirada, Não 
girada, Face voltada para Cima e Em Fase. 

 

6. Quais status um Prefeito de Avabruck pode ter? 



 

 

Todos. É verdade que anteriormente ele não poderia ter todos, mas desde a atualização das regras em 
Destino Reescrito, cards dupla face podem ser manifestados, desta forma, eles podem estar com a Face 
voltada para baixo. Usando a representação adequada no campo, como um Card coringa. 

 

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? 

Grimório, Mão, Campo de batalha, Cemitério, Pilha, Exílio, Comando e Aposta. Todas as zonas exceto 
Aposta são utilizadas em torneios sancionados de Magic. As Zonas não reveladas são Mão e Grimório e as 
Zonas Compartilhadas são as zonas restantes (zonas públicas) com exceção do Cemitério. 

 

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

 

A menos que a busca especifique uma característica, como cor ou tipo, é exigido que se encontre. Se tal 
característica está especificada você pode decidir se encontrará algum ou todos os cards. 

Por exemplo, Tutor Diabólico força você a encontrar um card, enquanto Dádiva Retirada permite que 
você falhe em encontrar alguns dos cards. 

 

9. Posso ter vários Cemitérios? 

Não, você só pode ter um. 

 

10. Posso alterar a ordem do meu Cemitério? 

Sim, desde que você esteja jogando um formato que não inclua cards em que a ordem do Cemitério seja 
relevante. Estes cards são geralmente de expansões anteriores à Saga de Urza. 

 

11. Em qual ordem os objetos na pilha resolvem? 



 

Eles resolvem na ordem inversa em que foram colocados, começando pelo último acrescentado e 
terminando com o primeiro. 

 

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? 

Os objetos são colocados na ordem inversa, objetos recém criados  são colocados no topo, empurrando os 
existentes para o fim. 

Quando vários objetos são criados ao mesmo tempo, o seu controlador escolhe a ordem em que serão 
colocados. Por exemplo, a habilidade desencadeada de Artista do Sangue morrendo junto com outras 
criaturas assim que Cólera de Deus resolve.  

Objetos cujo dono é o jogador ativo vão primeiro para a pilha, e depois os objetos cujo dono é um jogador 
não-ativo são colocados em cima. Por exemplo, se ambos os jogadores controlarem um Artista do 
Sangue, após uma Cólera de Deus resolver, o jogador ativo coloca suas habilidades desencadeadas na 
pilha na ordem que escolher depois o jogador não-ativo faz o mesmo. 

 

13. Quais habilidades ativadas não usam a pilha? 

Habilidades de mana. 

 

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

- Suspender um card. 

-Virar a face de uma criatura com metamorfose para cima. 

- Jogar um terreno. 

- Pagar um custo para tomar uma ação ou ignorar um efeito restritivo, tal como Prisão Fantasmagórica,  
Árbitro Leonino, ou pagar um custo para evitar ou ignorar um efeito de uma habilidade desencadeada 
retardada, tal como Fogo Extinguível. 

 

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? 



 

 

 

Você pode realizar ações especiais, como voltar a face para cima de um Subjugador da Vontade, mas 
você não pode conjurar mágicas nem ativar habilidades. 

Se você ativar Bosque dos Salgueiros Ígneos, a habilidade de Fogo Punidor irá desencadear e você pode 
optar por pagar mana e retorná-lo para sua Mão; esta é uma habilidade desencadeada e acontece 
mesmo quando Garra Krosana estiver na pilha, Fração de segundo proíbe jogar mágicas e/ou ativar 
habilidades. 

 

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

Os cards são retornados na ordem que o dono deles escolher. 

 

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? 



 

 

Ele verá os três cards comprados, o card seguinte ao terceiro card comprado e assim que os dois cards 
forem retornados da sua mão, ele será capaz de ver o topo do grimório. Isto acontece porque um card 
comprado é um evento independente, e é realizado um card por vez, mas retornar os cards ao grimório é 
realizado em uma ação. 

 

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? 

 

Enquanto eu olho os três cards do topo, o card do topo do grimório não mudou então o oponente é capaz 
de vê-lo, este é um dos três cards que olho. Depois de retornar os cards para o grimório, o card do topo é 
revelado novamente, então, se eu optar por embaralhar, o card do topo é revelado mais uma vez. Depois 
que eu comprar, o card do topo é revelado. 

 

19. Quais cards estão“fora do jogo”? 

Cards que não estão em nenhuma das oito zonas. 

 

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? 



 

 

 

Como nenhuma das habilidades especifica como o card deveria ser exilado, eles são exilados com a face 
voltada para cima em ambos os casos. 

 

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? 

 

A habilidade é anulada na resolução, pois perdeu o único alvo que possuía. 

 

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? 



 

 

Quando as permanentes mudam de zona são consideradas objetos diferentes, o Titã que foi alvo da 
Lâmina da Destruição e o que existe quando a Lâmina da Destruição resolve não são os mesmos. Lâmina 
da Destruição perdeu seus alvos e isso resulta na sua anulação. 


