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

Esta apostila é de inteira propriedade de Claudinei David,e 
está proibida cópias ou vendas sem a autorização do 

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

número 9.610 de 19/02/1998.
Caso a tenha adquieido ela de outro vendedor que não seja 

de Claudinei David denuncie ao local onde a tenha 
adquirido ou pelo e-mail shopapostilas@hotmail.com 

porque se trata de pirataria,que serão tomadas as medidas 
cabíveis.

Obrigado e tenha um bom estudo.
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LOTOFÁCIL

Para a lotofácil tenho este esquema muito legal e muito 
certeiro desenvolvido por mim Claudinei David que já mim 

rendeu vários prémios.
O esquema é o seguinte é o mesmo que se você estivesse 

marcando até 20 números num só volante da lotofácil o que 
não é possível fazer isso nas cassas lotéricas e a diferença é 
que quando você acerta as dezenas sorteadas nunca ganha 
só uma ves sempre vem acompanhado de alguns volantes 
premiados nas suas gerações feitas por esse sistema e com 
poucos volantes jogados que é o melhor ganhar gastando 

pouco.
O esquema é o seguinte na lotofácil como todos já sabem 

são 25 números no jogo onde se marcam 15 para você 
acertar 11,12,13,14 e 15 pontos,aqui você aprenderá a jogar 

marcando 20 números dos 25 existentes no jogo com 
garantias de acerto quando acertado as dezenas sorteadas.
A grande diferença é que sempre vem mais de um volante 

premiado.
Na minha cimulação abaixo você poderá ver como você 

fará para conseguir fazer esse método de jogar 20 números 
em poucos volantes gerados com garantias,você poderá 

adicionar qualquer número dos 25 e digitar os 15 números 
para conferir o resultado desde que esses 15 números esteja 
dentro dos 20 que você marcou isso é para você ver como é 

certeiro quando acertado as dezenas sorteadas.
Veja abaixo que eu escolhi o concurso 254 da lotofácil e 

veja das gerações abaixo.



Primeiramente aconcelho você sempre a fazer visitas a este 
site para estudas os números da lotofácil 

www.loteria.com.br ok agora vamos ao programa ao abrir o 
programa você terá que fazer essas marcações que está 

marcado com a seta na imagem abaixo isso para gerar em 
torno de 4 a 6 volantes para jogar marcando 20 números 

dos 25 veja.
 

Veja as marcações que você deverá fazeronde estão com as 
cetas apontadas menos no volante que você poderá marcar 
qualquer número para você fazer sua geração eu marquei 

esses daí porque vou fazer uma cimulação do concurso 254 
você pode ver em DIGITAR RESULTADO que eu marquei 

as dezenas que foram sorteadas nesse concurso pode 

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


observar também que elas estão marcadas entre as jogadas 
no volante do programa isso é para você ver o que aconteçe 

quando acertado as dezenas sorteadas.
Após ter feito todas essas marcações clique em GERAR e 
quando atingir a quantidade de volantes que você queira 

jogar clique em PARAR e aparecerá uma imagem parecida 
com essas abaixo veja.

Observe que ao clicar em parar apareceu essa imagem no 
programa mostrando quantos volantes voram gerados que 
no meu caso aqui deixei gerar 4 volantes,esses 4 volantes 

são os números que você deve marcar no volante da 
lotofácil e levar para registrar nas loteris da caixa você pode 

ver que tem 4 volantes com 15 dezenas cada para ser 
marcado no volante,ai estão as 20 dezenas que foram 



marcadas no volante do programa para a combinação ok e 
você poderá salva-la para converir mais tarde é só clicar em 
SALVAR FECHAMENTO e salve em uma pasta qualquer 

que você queira e quando for conferir é só clicar em 
ABRIR FECHAMENTO e digitar os números no campo 

DIGITAR RESULTADOS e clicar em 
SIMULAR/CONFERIR que é o que eu fou fazer agora com 

essa geração que acabei de fazer,veja que eu já digitei os 
números que foram sorteados no concurso,é só clicar em 
SIMULAR/CONFERIR e você terá o resultado veja na 

imagem abaixo.

Como você pode ver conseguir nessa geração 1 volante 
premiado com 11 pontos e 2 com 12 pontos jogando apenas 

4 volantes marcando 20 números dos 25 existentes.



Para gerar mais volantes jogando 20 números você verá 
apenas mudar essa marcação GARANTIA PRETENDIDA 

como você pode ver na imagem abaixo.

Veja na seta apontada na imagem acima quando você quiser 
gerar mais volante é só almentar a GARANTIA 

PRETENDIDA e será gerado mais volantes com garantias 
maiores veja na geração que eu fiz abaixo.



Veja que eu gerei 9 volantes com os mesmos números das 
gerações anteriores lembrando que você poderá colocar 

qualquer números ok.
Veja o resultado que eu vou conseguir ao clicar em 

SIMULAR/COMFERIR 



Observe que conseguir 4 premiados com 11 acertos 3 com 
12acertos e 1 com 13 acertosem 9 volantes jogados 

gastando apenas 9,00 jogando 20 números dos 25 existentes 
no jogo realmente facilitará muito você acertar as dezenas 

jogando 20 números dos 25 existentes.
Agora vou lhe mostrar uma geração com garantias mínimas 

de 13 pontos com guandes chançes de acertar 14 pontos.
Veja na imagem abaixo as mudanças que você deverá fazer 
para conseguir tal garantia com poucos volantes jogados ou 

seja gastando o mínimo possível veja.



 

Observe as mudanças onde estão apontada as setas e no 
volante você poderá ver que eu marcarei 18 números e vou 

clicar em GERAR e em PARAR após ter atingido a 
quantidade média de 6 a 13 volantes e veja na imagem 

abaixo o resultado após clicar em PARAR.



Como você pode ver deixei gerar apenas 6 volantes para 
jogar é charo que você poderá deixar gerár mais volantes se 

você quiser.
Vou clicar em SIMULAR/CONFERIR e vamos ver qual 

será os resultados veja na imagem abaixo.



Veja só jogando 18 números conseguir 4 volantes com 12 
pontos,1 com 13 pontos e 1 com 14 pontos gastando apenas 

6,00 e como você pode observar nesse esquema você 
poderá errar 3 números dos que você escolher entre as 25 
dezenas e ainda quando acerta as dezenas sorteadas ainda 

ganha sempre mais de uma vez o que não é possível 
jogando apenas 15 números no normal.

Lembrando que sempre que você quizer ter mais chançes de 
acertar por exemplo 14 pontos jogando em torno de 44 

volantes é só você almentar para o número 14 em 
GARANTIA PRETENDIDA ok.



Esse sistema tem várias opsões de marcação caso você 
quizer encontrar outras use a sua imaginação fazendo novas 

marcações você verá que tem várias com isso talves você 
encontre alguma que lhe agrade mais ok.

E veja só as gerações foram feitas sem a marcação em 
COMPLETAR PARA FECHAR 100%

você pode fazer as memas gerações que acabou de ver e 
obterá ainda mais um melhor resultado veja na imagem 

abaixo onde se faz essa marcação.



Espero que você tenha entendido bem esse sistema porque 
ele foi criado com a intenção de trazer mais garantias 
jogando mais números marcados com poucos volantes 

jogados,ficaremos por aqui nesse curso e agradeço por ter 
adquirido mais este produto e espero que lhe seja muito útil 

ok abraços e até a próxima.

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