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Claudinei David
shopapostilas@hotmail.com
shop-vendas@hotmail.com

Esta apostila é de inteira propriedade de Claudinei 
David,está proibida cópia ou venda sem a autorização do 

criador,sujeito a penalidades de acordo com a lei e direitos 
autorais,lei número 5.988 de 14/12/1973 e lei número 9.610 

de 19/02/1998.
Caso a tenha adquirido de outro vendedor que não seja o 

citado acima,se trata de pirataria portanto é crime,denuncie 
ao local onde a tenha adquirido ou pelo o e-mail 

shopapostilas@hotmail.com que serão tomadas as medidas 
cabíveis.

Obrigado e boa sorte.
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DUPLA SENA

Sobre a dupla sena tenho esse esquema muito legal que lhe 
dará ótimos prémios com poucos volantes jogados e 

almentarão suas chances de ganhos veja porque.
Como você sabe em cada volante da dupla sena se marcam 
6 números para jogar e também você poderá marcar mais 
de 6 números no volante mais para isso você pagará um 

valor muito alto ou seja uma fortuna e ainda corre o risco 
de não ganhar,e foi pensando nisso que conseguir criar esse 
esquema onde você jogará até 12 números dividido em 5,8 
e 12 volantes com garantias de acerto,ou seja você gastará 
de 5,00 a 12,00 com grandes chances de acerto jogando até 

12 números sem gastar uma fortuna para isso.
Antes de tudo aconselho você fazer algumas visitas nesse 
site www.loteria.com.br para fazer algumas pesquisas dos 
números das loterias você não pagará nada para usar o site 
ele é gratuito para você analizar os números que estão mais 

saindo e mais atrazados.
Na imagem abaixo você verá um programa que eu usei para 
fazer as combinações certeiras para a dupla sena jogando 12 

números em poucos volantes.
Esse programa irá gratuito para você observe bem  as 

marcações que irei efetuar para que você também consiga 
bons resultados também.

Veja a imagem abaixo que ao abri-lo você deverá fazer 
algumas marcações observe elas nas cetas apontadas veja.

http://www.loteria.com.br/


Veja que ao abrir o programa você deverá fazer as 
seguintes marcações onde as cetas estão apontadas.

Faça todas as marcações como está na imagem somente no 
volante do programa que você poderá marcar qualquer 

número dos 50 que você quiser,marque 12 números isso 
porque você irá jogar os 12 números que você marcar.

Eu vou fazer agora uma cimulação de algum concurso que 
foi sorteado para você ver como ralmente é certeiro quando 

você acerta as dezenas sorteadas nas 12 marcadas.
Observe bem que eu marquei as dezenas 

01,03,08,14,17,24,27,31,32,35,44 e 50 no volante do 
program,dessas 12 dezenas eu marquei as 6 que foram 
sorteadas no segundo sorteio do concurso 590 do dia 



11/09/2007 da dupla sena que foram esses 01,03,31,32,35 e 
44 isso para fazer a cimulação para você ver a capacidade 

de acerto do esquema quando acertado as dezenas 
sorteadas.

Você pode ver que em DIGITAR RESULTADO eu 
coloquei as dezenas que foram sorteadas no concurso 590 
da dupla sena isso é para eu conferir as gerações para ver 

quantos volantes premiados eu teria conseguido.
Ao fazer todas as marcações você deverá clicar em 

gerar,nesse tipo de marcação você deixa gerar em torno de 
6 a 8 volantes e clique em parar e aparecerá uma imagem 

como a baixo veja.

Ao clicar em parar ficará mais ou menos como a imagem 
acima,eu deixei gerar 6 volantes e digitei os números 



sorteados do concurso 590 do segundo sorteio da dupla 
sena,e feito isso é so clicar em SIMULAR/CONFERIR e 

você verá os resultados da geração,abaixo você pode ver o 
resultado dessa minha cimulação do concurso escolhido 

veja.

Observe que eu conseguir 1 quadra e 1 quina em 6 volantes 
jogados jogando 12 números,com isso suas chances de 

acerto almentam 100% porque você estará jogando o dobro 
de números em apenas 6 volantes e com garantias de acerto.

Veja abaixo outra nova geração para tirar suas dúvidas 
lembrando que você poderá fazer sua cimulação e você verá 

como realmente o esquema é bom,veja abaixo a nova 
geração.



Veja que agora eu gerei 7 volantes e consegui 1 quadra e 1 
quina isso jogando apenas 7 volantes que eu gastaria 7,00 

para o jogo.
Para jogar mais volantes ou seja gerar mais volantes é so 
você diminuir as marcações em TOTAL DE DEZENAS 

SORTEADAS e CONDIÇÃO PARA ACERTO com isso 
você gerará mais volantes com garantias de acerto veja na 

imagem abaixo como eu fiz.



Feito isso e marcado as 12 dezenas no volante do programa 
é só clicar em gerar e após ter atingido a quantidade de 
volantes que queira jogar clique em parar,veja na minha 
cimulação abaixo que ao clicar em parar aparecerá essa 

imagem abaixo indicando quantos volantes voram 
gerados,dai é so clicar em SIMULAR/CONFERIR mas 
antes veja se os números para conferir está digitado em 
DIGITAR RESULTADO lembrando que esses números 

tem que está dentro dos números que você marcou no 
volante do programa para cimular os resultados de quando 

você acerta as dezenas sorteadas.
Nas 2 imagem abaixo você poderá ver a geração dos 

números,e o resultado conferido veja.





Veja que eu gerei 11 volantes não conseguir quadra e nem 
quina mas conseguir o PRÉMIO MÁXIMO veja 1 volante 
com 6 pontos em apenas 11 volantes jogados marcando 12 
números e gastando apenas 11,00 realmente muito bom.
Você poderá usar sua imaginação fazendo alguns testes 
com algumas marcações assim talves você encontre uma 

outra marcação que você agrade mais ok.

Bom nosso curso termina por aqui espero que lhe seja 
muito útil e que você consiga muitos prémios com ele.

Agradeço por você adquirir um de meus produtos e desejo-
lhe uma boa sorte.

Claudinei David
shopapostilas@hotmail.com
shop-vendas@hotmail.com
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