
RESPOSTAS – LIÇÃO 7 

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

Uma habilidade cujo texto possui “quando”, “toda vez que” ou “no”, e inicia com um evento definido na 

própria habilidade. 

 

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

Assim que uma condição para desencadear é satisfeita. Elas são colocadas na pilha na próxima vez 

que um jogador receberia prioridade, antes que isso ocorra e depois das ações baseadas-no-estado serem 

checadas. 

 

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

É uma habilidade que desencadeia quando o estado de jogo corresponda a certa condição. 

 

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? 

Habilidade com desencadeamentos na mudança-de-zona é uma habilidade que desencadeia quando 

um objeto for movido de uma zona para outra. 

Habilidades de deixar-o-campo-de-batalha desencadeiam quando uma permanente sai do campo de 

batalha para uma outra. Uma habilidade que é desencadeada quando um card é colocado em uma certa 

zona “vindo de qualquer lugar” nunca é tratada como uma habilidade de deixar-o-campo-de-batalha 

Habilidades de entrar no campo de batalha desencadeiam quando uma permanente entra no campo 

de batalha vindo de qualquer zone (pilha,cemitério, grimório...). 

As habilidades com desencadeamento na mudança-de-zona desencadeiam da zona que elas estão no 

momento em que a habilidade desencadeada é colocada na pilha. 

Habilidades de deixar-o-campo-de-batalha desencadeiam "do campo de batalha", então uma 

habilidade que desencadeia quando uma criatura é colocada no cemitério vinda do campo de batalha, 

irá procurar pelas características da criatura quando ela estava no campo de batalha. 

Habilidades de entrar no campo de batalha desencadeiam no campo de batalha. Elas verificam as 

características da permanente no campo de batalha assim que ela entrou. 

 

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? 



 

Ambas habilidades desencadeiam. A habilidade controlada por Alfredo (a do Prefeito), é colocada na 

pilha primeiro, porque ele é o jogador ativo, em cima dela é colocada a controlada por Norberto (a do 

Mestre de Caça)  

A habilidade do Norberto irá resolver primeiro e depois o Mestre de Caça transformará. Quando 

resolvido, irá desencadear a habilidade da face traseira, aquela que causa 2 pontos de dano em um alvo e 

podematar o Prefeito de Avabruck antes que ele transforme. 

 

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

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



 

Sim. Quando a Testemunha Eterna entra no campo de batalha a habilidade de entrar no campo de 

batalha desencadeia, mas não é colocada na pilha ainda. Depois, as ações-baseadas-no-estado são 

checadas e a Testemunha é colocada no cemitério por possuir resistência menor que 1. Depois a 

habilidade é colocada na pilha e será possível dar alvo na mesma Testemunha que já está no cemitério. 

 

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? 

 

O caso do Emrakul pode ser evitado, pois a habilidade de embaralhar do Emrakul é uma habilidade 

desencadeada e é colocada na pilha quando a criatura toca o cemitério. Se o oponente usar o Xamã para 

exilar o Emrakul nesse momento, ainda que a habilidade resolva embaralhando o cemitério no grimório, 

o Emrakul já foi removido de lá.  

Por outro lado, a habilidade do Colosso é um efeito de substituição, então ele nunca toca o cemitério. 

Na verdade, tecnicamente, ele nunca "morre". 

 

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? 

 

Ele desencadeará duas vezes, uma para cada Montanha que entrar. Ambas as Montanhas entram ao 

mesmo tempo e cada uma delas enxerga que há outras 5 montanhas (as 4 antigas e a nova), então a 

condição para desencadear é satisfeita. 

Se em resposta uma das Montanhas que acabou de entrar for destruída, nós teremos duas respostas 

quando checadas nas resolução (pela oração condicional “se”) se a condição for satisfeita existirão 

outras cinco montanhas: 

- A habilidade gerada pela Montanha destruída enxerga que existem outras 5, então ela resolverá. 

- A habilidade gerada pela Montanha não destruída enxerga que existem outras 4 no campo de 

batalha, então removida da pilha e não faz nada. 

Se em resposta uma das antigas for destruída, ambas as habilidades desencadeadas enxergarão que 

existem apenas outras 4 montanhas, então ambas são removidas da pilha e não fazem nada. 

 

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?  

 



Porque o a habilidade do Raptor é uma habilidade desencadeada condicional, a condição também é 

checada durante a resolução. Neste caso ela irá verificar que a condição do Evoluir não foi satisfeita, 

então ele não recebe marcadores. 

 

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? 

 

Ele irá desencadear, já que a Vanguarda entra no campo de batalha diretamente como uma 3/2, pois 

o efeito de bônus dado pela Honra do Puro é um efeito contínuo.  

 

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

acontecerá? Explique passo a passo. 

  

Independente se ele quer ou não, a habilidade do Anjo irá desencadear. O único alvo possível para a 

habilidade é o Urso, então ele dever escolhê-lo como alvo. Quando ele o fizer a habilidade do Urso 

desencadeará fazendo que ele o sacrifique, o que resolve primeiro, antes que o jogador decida se exila ele 

ou não. Quando a habilidade iria resolve, por não possuir alvo legal, é anulada na resolução. 

 

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

Primordial? 



 

No momento que ele entra no campo de batalha, ou quando ele é declarado como atacante, colocada 

na pilha antes dos jogadores receberem prioridade durante a etapa de Declaração de atacantes. 

 

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

Piroclasma. Alguma habilidade desencadeia? Por que? 

 

Sim, elas desencadeiam duas vezes em ambas as criaturas, pois as habilidades desencadeadas de 

entrar ou sair do campo de batalha checam o estado de jogo imediatamente antes da mudança de zona. 

 

14. Quando é desencadeada a habilidade da Agulha Medular? 



 

A habilidade da Agulha Medular não contém “quando”, “toda vez que” ou “no”, então não é uma 

habilidade desencadeada. É uma habilidade estática que gera um efeito de substituição que conforme ela 

entra no campo de batalha você deve nomear um card para que as habilidades ativadas que não forem 

habilidades de mana dele não possam ser ativadas. 

 

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? 

 

Mesmo que pareça ser uma habilidade de mudança-de-zona ele ir da pilha para o cemitério, não é, 

porque habilidades de "é colocado em que uma certa zona vindo de qualquer lugar" nunca são. 

Esta habilidade desencadeará no momento em que Kozilek tocar o cemitério, mas logo após o evento 

de colocar a criatura no cemitério. Quando é checada por alguma habilidade que teria que desencadear, 

Kozilek não terá mais a habilidade devido ao Carcereiro, então o Kozilek continuará onde está. 

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? 



 

Clone entra no campo de batalha como uma Testemunha. A habilidade irá desencadear porque o 

evento ocorreu: A Testemunha entrou no campo de batalha. Mas por não possuir alvo legal para a 

habilidade ela simplesmente é removida da pilha. 

 

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? 

 

 

Sim, uma vez. Esta é uma habilidade desencadeada-no-estado. Por não controlar outras criaturas a 

habilidade desencadeará uma vez, e pode ser cancelada pelo Asfixiar; porém assim que resolver (anulada 

neste caso), o estado de jogo será checado novamente e a habilidade desencadeará novamente. 

 

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? 

As habilidades com oração condicional “se” são verificadas duas vezes: quando elas desencadeiam e 

quando resolvem. 



As habilidades opcionais sempre desencadeiam; outra coisa é que após ser escolhido que não tenham 

efeito, pela opção "pode" envolvida. 

 

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)? 

 

Quando Aço Esculpível entra no campo de batalha ele entra como um Sharuum. Sua habilidade 

desencadeia, mas não é colocada na pilha ainda. Em seguida as ações baseadas-no-estado são checadas: 

existem duas criaturas lendárias com o mesmo nome controladas pelo mesmo jogador, então uma é 

colocada no cemitério. 

O card que é colocado no cemitério será o único alvo válido para a habilidade assim que ela for 

colocada na pilha tanto o Sharuum original quanto o "Aço-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? 

 



A habilidade desencadeada verifica a oração condicional “se” está sendo atendida, 40 ou mais pontos 

de vida , e então Arnold vence o jogo. 

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. 

 

Os Ursos retornarão ao campo de batalha. O Deslizamento Astral estabelece uma habilidade 

desencadeada retardada que irá acontecer mesmo que o Deslizamento Astral não esteja mais no campo 

de batalha. 


