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

Obrigado e boa sorte.

mailto:shopapostilas@hotmail.com
mailto:shopapostilas@hotmail.com


MEGA SENA

Bom sobre a mega sena tenho um esquema muito legal e 
certeiro que já mim rendeu uma boa quantia de prémios.
Este esquema criado por mim Claudinei Davi se trata o 

seguinte,como você sabe se joga 6 números marcados no 
volante da mega sena marcado em um volante pagando 

1,50.
E como você deve saber para se jogar 7,8,9 ou mais 

números no volante se paga uma fortuna e ainda você não 
tem certeza de ganhos podendo perder o seu dinheiro 

invertido,e foi pensando nisso que conseguir desenvolver 
este esquema.

Nesse esquema você conseguirá jogar marcando de 7 a 12 
números em um volante pagando apenas 1,50 por volante e 
o que é melhor com garantias de acerto quando acertado as 

dezenas sorteadas.
Veja como funciona esse esquema,vamos supor que você 

escolhe jogar 10 dezenas,você adcionará elas em um 
programa chamado cologa ( que está indo de graça junto a 
apostila) e fará uma geração em torno de 3 a 10 volantes 

para jogar você aprenderá como fazer para marcar no 
programa para conseguir a quantidade desejada.

O esquema tem várias opsões para jogar ou seja desde 3 a 
12 volantes para jogar marcando até 12 números no volante 

você é que irá escolher a quantidade,é claro isso com 
poucos volantes se você quiser jogar poderá não tem limites 

para a quantia de volantes.
A diverença de você jogar por esse método e que quando 

você paga a mais na loteria para marcar 7,8 ou mais 
números alem de você pagar uma fortuna quando ganha só 



ganha uma vez diferente desse esquema que quando você 
marca ( um exemplo ) 12 números quando você ganha não 
ganha só uma vez sempre vem acompanhado de 2 ou mais 
quadras e até quina e sena as chances são muito melhores.
Para facilitar seus jogos aconcelho você fazer visitas nesse 

site www.loteria.com.br nesse site você conseguirá ver 
quais dezenas estão melhores para sair e quais as que estão 
mais atrazadas é um bom site para você pesquisar sobre os 

números das loterias e é de graça.

SOBRE O PROGRAMA

Esse programa que você terá para as gerações é totalmente 
gratuito a única coisa que ele não faz é o download de 

resultados da caixa mas você não terá problema quanto a 
isso porque você poderá atravéz do site da caixa olhar os 
resultados e digitar os resultados no programa e conferir 
seus jogos,porque ele também salva seus jogos ou seja as 

gerações que você vier a fazer.

Agora vou começar o curso com as imagens do programa 
para você entender melhor as marcações que você terá que 

fazer.

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


Veja na imagem acima que ao abrir o programa ele abrirá 
marcado em lotomania. Se você for jogar 10 números você 

deverá fazer as seguintes marcações,para jogar de 3 a 5 
volantes você deverá marcar primeiro em outros e na frente 

o número 60 e fazer essa marcação que você verá na 
imagem abaixo veja.



Feito essas marcações na imagem acima você deve 
adcionar o 10 números e clicar em gerar e após ter gerado a 
quantidade de volantes que você irá jogar clique em parar 

ao lado de gerar(lembrando que essa geração é para 3 a 5 volantes)

Veja ao adcionar os 10 números no volante do programa e 
clicar em gerar e após ter parado a gerações ficará desse 

modo veja.



Veja que eu marquei os números 
05,08,14,15,26,28,31,42,43 e 51 totalizando 10 números 

após ter feito isso clique em gerar e depois em parar quando 
atingir a quantidade de volante desejado por você veja na 

imagem abaixo.



Observe que eu gerei 3 volantes agora é so conferir para 
isso clique em DIGITAR RESULTADO e adicione 6 

números dos que você marcou no volante pode ser qualquer 
um desde que seja 6 dos que você marcou no volante do 

programa e clique em SIMULAR/CONFERIR isso é para 
você ver o quanto é certeiro o esquema,veja abaixo que eu 

vou escolher as dezenas 05,15,26,31,42 e 51 e conferir com 
a geração e veja o resultado.



Veja que ao digitar as dezenas 05,15,26,31,42 e 51 eu 
conseguir 1 quadra e 1 quina com apenas 3 volantes 

jogados jogando 10 números em vez de 6 em um volante 
com isso suas chances almentarão e muito porque você 
marcará a mais 4 números que totalizarão 10 números.
Para fazer uma nova geração é so clicar em gerar sem 

mexer em nada e depois em parar e em simular e conferir 
veja uma nova geração abaixo.



Veja que nessa nova geraçãoeu conseguir 2 quadras e 1 
quina isso porque eu dixei gerar 5 volantes.

Na ceta vermelha são os números que eu digitei para a 
conferir.

Para você jogar em média de 10 a 12 volantes com 10 
números marcados no programa você deverá fazer essa 

marcação abaixo veja



Veito essas marcações é só seguir o mesmo processo das 
gerações que foram feito acima ok.

Agora fou fazer uma  geração usando um concurso que foi 
sorteado tirando o resultado do sorteio no site da caixa

www.caixa.gov.br 
vou marcar agora 12 números para a media de 10 volantes 

jogados.
Para isso você apenas mudará essas marcações que estão na 

imagem abaixo veja.

http://www.caixa.gov.br/


Veja que na imagem mudei algumas marcações em total de 
dezenas a apostar,dezenas marcadas por bilhetes,total de 
dezenas sorteadas,garantia pretendida e condição para 

acerto.
Veja no volante do programa que eu marquei as dezenas 

02,06,13,16,18,28,32,33,34,38,56 e 59 e em digitar 
resultados eu coloquei as dezenas 13,16,32,33,34 e 56 que 

foram sorteadas no concurso 901 da mega sena.
Você pode observar que as dezenas que foram sorteadas no 

concurso 901 estão entre as 12 que eu escolhi isso é para 
você ver o resultado da geração quando acertado as dezenas 
sorteadas,feito isso é so clicar em gerar e veja na imagem 

abaixo o resultado.



Veja que em 9 volantes gerados eu conseguir 1 quadra e 1 
quina.

Esse sistema é muito econômico com garantias certeiras em 
poucos volantes jogados e como você pode ver com apenas 

13,50 gastado na mega sena você pode conseguir vários 
prémios como quadra quina e até a sena.

Como você sabe para se jogar mais de 7 números no 
volante da mega sena você pagará uma fortuna correndo um 

risco muito alto de não ganhar nem uma quadra e quando 
ganha ganha só uma vez e aqui você jogará os 12 números 

e pode ganhar até 4 vezes.
Veja abaixo outras gerações com novas marcações.



Veja na seta as marcações que eu mudei para gerar em 
torno de 3 a 5 volantes jogando 12 números marcados,como 
você pode ver os números continuam marcados no volante.
E toda as vezes que você clicar em gerar e depois clicar em 
parar aparecerá essa imagem abaixo indicando a quantidade 

de volantes gerados e você deve observar se os números 
para conferir está marcado em DIGITAR E CONVERIR 
caso esteja clique em SIMULAR/CONFERIR e se você 

estiver acertado as dezenas sorteadas nas 12 marcadas você 
terá no mínimo 1 quadra como você pode ver na geração 

que foi feita na imagem abaixo veja.





Como você pode ver em nosso curso com poucos volantes 
jogados marcando vários números você poderá conseguir 
vários prémios sem ter que gastar uma fortuna para jogar 

muitos números.
Você poderá fazer vários testes e modificações trocando os 

números em TOTAL DE DEZENAS A APOSTAR e 
TOTAL DE DEZENAS SORTEADAS e CONDIÇÃO 

PARA ACERTO você conseguirá uma infinidade de modos 
para marcações use sua imaginação e você verá como tem 

vários tipos de marcações para fazer e você poderá 
encontrar uma que talvez lhe agrade melhor do que essas 

que eu passei ok.
Lembrando que você poderá salvar suas gerações em uma 

pasta para futuramente carregalas no programa e 
conferir,poderá fazer isso clicando em FECHAMENTO  e 

SALVAR FECHAMENTO e para conferir as dezenas 
geradas que foram salvas é só clicar em ABRIR 

FECHAMENTO.
Bom ficaremo por aqui neste curso e espero que ele lhe seja 

muito útil e aproveitavel para você.

Desde já agradecemos pela preferência.

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