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

criador,sujeito a penalidades de acordo com as leis de 
direito autorais,lei de número 5.988 de 14/12/1973 e lei de 

número 9.610 de 19/02/1998.
Caso há tenha adquirido de outro vendedor que não seja o 
citado acima se trata de pirataria,portanto é crime denuncie 

no local onde há tenha adquirido ou pelo o e-mail 
shopapostilas@hotmail.com que serão tomadas as medidas 

cabíveis.

Obrigado e tenha um bom estudo.
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META DA APOSTILA

Este trabalho foi feito com a intenção de almentar suas 
chances de acerto na loteria quina da Caixa Econômica 
Federal,um trabalho muito exelente onde você jogará 

marcando até 12 números em apenas de 8 a 15 volantes 
com garantias de quadra quando acertado as dezenas 

sorteadas.
Você deve ter visto que recebeu gratis um programa para 
lhe auciliar nas gerações certeira do esquema,ao decorrer 
desse trabalho você verá que vamos trabalhar muito com 
ele por esta razão coloquei imagens dele para facilitar o 

entendimento ok.

QUINA

Este esquema para a quina é muito legal com garantias 
jogando 10 ou 12 números no volante em vez de 5 que é o 

normal.
Você deve achar que isso é impossível certo,mas não é,vou 

lhe esplicar como funciona,você escolherá 12 números e 
marcará no volante do programa e fará as marcações para 
gerar algumas combinações certeiras em 8 a 15 volantes 

com garantias minimas de 1 quadra.
Nas imagem abaixo você aprenderá como conseguir fazer 

essas marcações ok estão vamos começar.
Ao abrir o programa você deverá fazer essas marcações que 

estão com as setas apontadas veja na imagem abaixo.



Veja na imagem acima as marcações que você deverá fazer 
ao abrir o programa,faça todas estas marcações menos a do 
volante do programa porque você poderá escolher qualquer 
número esses daí foi os números qualquer que eu escolhir 

para fazer uma cimulação para você ver o quanto o sistema 
é certeiro quando acertado as dezenas sorteadas,e você pode 

observar que eu coloque as dezenas para conferir as 
gerações em DIGITAR CONFERIR veja que elas estão 
dentro das marcadas no volante do programa isso é para 
você ver como é certeiro o sistema quando acertado as 

dezenas sorteadas.
Após ter feito todas as marcações dos 12 números que você 
escolheu para jogar clique em GERAR e quando atingir a 
quantidade de volantes que você queira jogar clique em 



PARAR veja na imagem abaixo o que aconteçe quando 
você clica em PARAR.

Veja que aparece esta imagem do programa ao clicar em 
PARAR,observe que eu deixei gerar apenas 7 volantes para 

jogar esses são os números que você deverá marcar nos 
volantes da quina e levar para fazer seus jogos nas 

lotericas,você poderá salvar sua gerações clicando em 
SALVAR FECHAMENTO e quando sair o sorteio você 

poderá corrigir seu jogo clicando em ABRIR 
FECHAMENTO e clicar os números que foram sorteados 

no campo DIGITAR RESULTADO e clicar em 
SIMULAR/CONFERIR,você pode ver que eu marquei  5 

dezenas que estão dentro das 12 que eu marquei no volante 
do programa isso é para você ver que não falha o sistema 



quando você acerta as dezenas sorteadas nas 12 que você 
escolher,como eu já digitei as desenas para conferiragora 
vou clicar em SIMULAR/CONFERIR e veja na imagem 

abaixo o resultado das combinações.
 

Veja que eu conseguir 1 bilhete premiado com 3 pontos e 
um com 4 pontos ou seja conseguir um terno e uma quadra.
Você pode fazer essas gerações com qualque número que 
você queira jogar,para você não ter nenhuma dúvida vou 

pegar o concurso 1802 da quina no site da caixa e fazer um 
cimulação veja os números que foram sorteados nesse 

concurso 1802 da quina 26,47,59,64, e 70 veja na imagem 
abaixo que entre os 12 números marcados no volante da 

quina está estes números que foram sorteados nesse 
concurso isso é para você ver que quando você consegue 



acertar as dezenas sorteadas entre 1 as 12 marcadas você 
terá o prémio 100% garantido veja.

Veja os números que eu marquei no volante do programa 
que entre eles estão os que foram sorteados no concurso 

1802 da quina que foram 26,47,59,64 e 70 agora é só clicar 
em GERAR e em PARAR quando atingir a quantidade de 
volantes que você queira jogar,veja na minha geração que 

eu fiz com esses números na imagem abaixo.



Observe que eu deixei gerar 7 volantes para eu jogar que 
são esse com a ceta apontada 7 volantes com 5 números em 

cada são os que você deverá marcar no volante para 
registrar na lotérica.

Agora vou conferir clicando em SIMULAR/CONFERIR e 
vamos ver o resultado caso eu estivesse jogado nesse 

concurso 1802 da quina marcando esses 12 números veja na 
imagem abaixo.



Veja que eu teria conseguido 2 terno e 1 quadra isso 
jogando apenas 7 volantes gastando 3,50 no jogo jogando 

12 números realmente muito bom com pouco dinheiro 
gastado você poderá jogar 12 números com garantias de 

acerto.
Bom você poderá fazer vários tipos de marcações como por 
exemplo marcar o número 10 em total de dezenas a apostar 
em total de dezenas sorteadas poderá marcar o número 7e 
em garantia pretendida poderá marcar o número 5 e em 

condição de acerto o número 7 escolher os 10 números que 
você queira jogar e clicar em gerar,são várias condições de 
marcações você poderá usar sua imaginação fazendo novos 

testes com novas marcações assim talvéz você encontre 
alguma que você agrade mais do que essas que eu lhe 



passei atravéz deste curso ok.

Bom vamos ficar por aqui nesse curso e espero que você 
poderá tirar desta pequena aula um exelente aproveito no 
seus jogos nas loterias da caixa,agradeço por ter adquirido 

um de meus produtos e desejo-lhe uma boa sorte.
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