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1 Introdução 

As chances de acertar na Loteria da Caixa Econômica Federal são pequenas, mas nunca se 

sabe quando poderá ter a sorte de ser o ganhador. Portanto, este aplicativo foi desenvolvido para 

auxiliar na geração dos jogos utilizando a combinação das dezenas selecionada pelo usuário ou por 

meio de dezenas aleatórias. Tais jogos gerados são obtidos utilizando técnicas de filtragem, com a 

finalidade de aumentar as chances para ganhar o prêmio. 

A ARJ fez exaustivas análises combinatórias das dezenas e de técnicas de filtragem dos jogos 

gerados, de modo a eliminar os jogos com baixa chance de ocorrência e aumentando assim a chance 

de premiação, com redução do custo total e para a mesma quantidade de dezenas selecionadas. Este 

aplicativo é também muito útil para quem está sem palpite na hora de fazer o jogo nas casas lotéricas 

através de Jogos Surpresinha ou deseja lembrar o(s) jogo(s) preferenciais. 

Permite gerar jogos para as seguintes modalidades: Mega-Sena, Dupla Sena, Quina, Dia de 

Sorte e TimeMania. Gera jogos com seleção da quantidade de dezenas por jogo e no caso de 

fechamento/combinação permite selecionar até 20 dezenas. 

A utilização deste aplicativo é bem fácil e intuitiva e pode ser abaixado através do seguinte 

link da Play Store: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.arjt.LoteriaCelProj. 

2 Tipos de Jogos para Loteria 

A Loteria da Caixa Econômica Federal tem os seguintes tipos de jogos que permitem fazer a 

combinação de dezenas: Mega-Sena, Dupla Sena, Quina, Dia de Sorte e TimeMania. Cada jogo tem 

a sua característica listada na Tabela 1, obtidas através no site www.caixa.gov.br. 

Tabela 1 - Tabela de Jogos 

Item 
MEGA-
SENA 

DUPLA 
SENA 

QUINA LOTOFÁCIL LOTOMANIA 
DIA DE 
SORTE 

TIMEMANIA 

Dezenas para 

Escolha 
60 50 80 25 100 31 80 

Escolhas      12 Meses 
80 Times do 

Coração 

Dezenas por 

Jogo 
6 a 15 6 a 15 5 a 15 15 a 18 

50 

(Aposta Única) 
7 a 15 

10 

(Aposta Única) 

Dezenas para 
Combinação 

4 a 6 Dez 4 a 6 Dez 3 a 5 Dez 13 a 15 Dez 16 a 18 5 a 7 Dez 5 a 7 Dez 

Premiação 4 a 6 3 a 6 2 a 5 11 a 15 0 ou 15 a 20 
4 a 7 

Mês 

3 a 7 

Time do 
Coração 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.arjt.LoteriaCelProj


Item 
MEGA-

SENA 

DUPLA 

SENA 
QUINA LOTOFÁCIL LOTOMANIA 

DIA DE 

SORTE 
TIMEMANIA 

Número de 

Jogos 

6 Dez 

50.063.860 
 

5 Dez 

154.518 
 

4 Dez 

2.332 

6 Dez 

15.890.700 
 

5 Dez 

60.192 
 

4 Dez 

1.120 
 

3 Dez 

60 

5 Dez 

24.040.016 
 

4 Dez 

64.106 
 

3 Dez 

866 
 

2 Dez 

36 

15 Dez 

3.268.760 
 

14 Dez 

21.792 
 

13 Dez 

692 
 

12 Dez 

60 
 

11 Dez 

11 

20 Dez 
11.372.635 

 

19 Dez 
352.551 

 

18 Dez 
24.235 

 

17 
Dez 

2.776 

 
16 Dez 

472 

 
15 Dez 

112 

 
Nenhuma Dez 

11.372.635 

2.629.575 
 

15.652 

 
5 Dez 

453 

 
4 Dez 

37 

 
Mês 

12 

7 Dez 
26.472.637 

 

6 Dez 
216.103 

 

5 Dez 
5.220 

 

4 Dez 
276 

 

3 Dez 
29 

 

Time do 
Coração 

80 

Sorteios 
Quarta 

Sábado 

Terça 

Quinta 
Sábado 

Segunda a 

Sábado 

Segunda a 

Sábado 

Terça 

Sexta 

Terça 

Quinta 
Sábado 

Terça 

Quinta 
Sábado 

Concurso 

Especial 

Mega da 

Virada 

Dupla da 

Páscoa 

Quina de São 

João 

Lotofácil da 

Independência 
   

 

2.1 MEGA-SENA 
A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar 

prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas. Para realizar o 

sonho de ser o próximo milionário, você deve marcar de 6 a 15 números do volante, podendo deixar 

que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 

2, 4 ou 8 concursos consecutivos (Teimosinha). 

2.1.1 Fechamento 

No caso do Bolão, caso não seja possível fazer o fechamento pelo número de dezenas 

selecionado, reduzir o número de dezenas até chegar ao valor para fechamento. 

Verificar se compensa fazer o jogo através do número de jogos que seriam eliminados. 

2.2 DUPLA SENA 
Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois 

sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios. 

Basta escolher de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis e torcer. Você pode deixar, ainda, 

que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 

2, 4 ou 8, 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos (Teimosinha). 

O Concurso Especial Dupla de Páscoa acontece todo ano, no sábado que antecede o domingo 

de páscoa 

A Dupla Sena é sorteada às terças, quintas e sábados, sempre às 20h. 

 

2.3 QUINA 
Concorra a prêmios grandiosos com a Quina: basta marcar de 5 a 15 números dentre os 80 

disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através 

da Surpresinha. 



Ganham prêmios os acertadores de 2, 3, 4 ou 5 números. Você ainda pode concorrer com a 

mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha. 

 

2.4 DIA DE SORTE 
O Dia de Sorte é a loteria onde você aposta seus números da sorte. Escolha de 7 a 15 números 

dentre os 31 disponíveis e mais 1 “Mês de Sorte”. São sorteados sete números e um “Mês de Sorte” 

por concurso. Você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) 

e/ou continuar com o seu jogo por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos (Teimosinha). 

 

2.5 TIMEMANIA 
A Timemania é a loteria para os apaixonados por futebol. Além de o seu palpite valer uma 

bolada, você ainda ajuda o seu time do coração. 

Você escolhe dez números entre os oitenta disponíveis e um Time do Coração. São sorteados 

sete números e um Time do Coração por concurso. Se você tiver de três a sete acertos, ou acertar o 

time do coração, ganha. 

Você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou 

continuar com o seu jogo por 2 ou 4 concursos consecutivos (Teimosinha). 

2.6 LOTOFÁCIL 
A Lotofácil é, como o próprio nome diz, fácil de apostar e principalmente de ganhar. Você 

marca entre 15 a 18 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura o prêmio se acertar 11, 12, 

13, 14 ou 15 números. Pode ainda deixar que o sistema escolha os números para você por meio da 

Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos através da 

Teimosinha. 

 

2.7 LOTOMANIA 
A Lotomania é fácil de jogar e de ganhar: basta escolher 50 números e então concorrer a 

prêmios para acertos de 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número. 

Além da opção de marcar no volante, você ainda pode marcar menos que 50 números e deixar 

que o sistema complete o jogo para você; não marcar nada e deixar que o sistema escolha todos os 

números na Surpresinha e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos 

com a Teimosinha. Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 

números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho. 

 

3 Operação 

Este aplicativo possibilita gerar os seguintes jogos para Loteria da Caixa Econômica Federal: 

Mega-Sena, Dupla Sena, Quina, Dia de Sorte e TimeMania. 

A utilização deste aplicativo é bem fácil e intuitiva e suas funções são descritas a 
seguir. 



3.1 Tela Inicial 
A tela inicial do aplicativo é apresentada na Figura 1 para a seleção dos seguintes tipos de 

jogos: Mega-Sena, Dupla Sena, Quina, Dia de Sorte e TimeMania. Para cada tipo de jogo foi 

criado um botão com uma cor semelhante a de cada volante. 

 

Figura 1 – Tela inicial do aplicativo. 

Para todos tipos de jogos terão telas com funções semelhantes, tendo a cor de fundo igual a 

cor do respectivo botão. Portanto, será descrito os modos de operação para o jogo da Mega Sena que 

será idêntico para todos os outros tipos de jogos. 

3.2 Gerador de Jogos 
Ao ser acionado um botão, será apresentada a tela de gerador de jogos. Para descrição das 

funções será utilizada a tela do gerador de jogos para Mega Sena. A síntese das funções são 

apresentadas na Figura 2. 

 

Figura 2 – Síntese das funções do Gerador de Jogos. 
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3.2.1 Funções 

As funções para gerar os jogos são descritas abaixo: 

• Início: Volta a tela inicial do aplicativo apresentada na Figura 1. Ao acionar este botão é 

apresentada a mensagem de que o(s) jogo(s) gerados serão perdidos.  

• Novo: Deleta todos os jogos apresentados na Listagem de Jogos. 

• Abrir: Abre o arquivo de uma Listagem de Jogos previamente salva. 

• Salvar: Salva uma Listagem de Jogos. 

• Dezenas por Jogo: Permite selecionar a quantidade de dezenas desejada para geração 

dos jogos para surpresinha ou combinação de dezenas. 

• Dezenas: Campo para digitação das dezenas preferenciais para inclusão na Listagem de 

Jogos ou para efetuar a respectiva combinação. Este campo contém inicialmente a 

mensagem Dezenas. Neste campo devem ser digitados somente os números das dezenas. 

O aplicativo irá fazer a formatação automática durante a digitação. As dezenas não 

precisam ser digitadas por ordenação sequencial. 

• Incluir: Inclui as dezenas digitadas como um jogo preferencial na Listagem de Jogos. É 

verificado a validade e a quantidade de dezenas para cada tipo de jogo. Somente os jogos 

válidos é que serão incluídos na Listagem de Jogos. 

• Apagar: Apaga o jogo selecionado da Listagem de Jogos. A seleção é feita colocando o 

dedo sobre o jogo a ser removido. 

• Surp: Gera jogos surpresinha, com a quantidade de dezenas selecionada na função 

Dezenas por jogo. Cada dezena é obtida por um gerador de números aleatório, 

sendo que o jogo a será montado de acordo com a Configuração de Filtragem. 

• Comb: Faz a combinação até 20 dezenas digitadas no campo Dezenas, limitado na 

geração de até 15.000 jogos montados de acordo com a Configuração de Filtragem. Estas 

dezenas não precisam ser digitadas por ordenação sequencial crescente. Podem ser 

digitadas de acordo com as que o usuário achar mais provável. 

• Conf: Configuração de Filtragem para geração dos jogos, com opções de filtrar o número 

de dezenas para fechamento, de dezenas sequenciais, de dígitos de dezenas repetidos e/ou 

de dígitos de unidades repetidas. A Configuração de Filtragem permite que o usuário 

exclua os padrões de jogos que ele achar que tenha baixa probabilidade de ocorrência. 

• Listagem dos Jogos: Relação dos jogos selecionados para preenchimento dos volantes 

ou para utilização no site da Caixa Econômica Federal: www.caixa.gov.br. A Listagem 

dos Jogos contém 3 colunas: 

o Num: Numeração do jogo por ordem de inclusão. 

o Tipo: Tipo do jogo gerado com a seguinte identificação: 

▪ Jnn: Jogo preferêncial. 

▪ Snn: Jogo Surpresinha 

▪ Cnn: Jogo gerado por combinação 

▪ cnn: Jogo gerado por combinação que não foi possível atingir o número mínimo 

de dezenas permitido, de acordo com o número de dezenas para fechamento. O 

usuário deverá completar as dezenas faltantes. 

o Jogos: Jogos gerados para preenchimento dos volantes. 

Na Figura 3 é apresentado um exemplo de uma Listagem de Jogos gerada pelo aplicativo. 

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


 

Figura 3 – Gerador de Jogos. 

3.3 Configuração do Filtro 
O recurso de filtragem que permitem que o usuário exclua automaticamente um padrão 
de jogos que julgar que tenham baixa chance de ocorrência. Na Figura 4 é apresenta a tela 
para configuração do filtro 

 

Figura 4 – Configuração do filtro. 

3.3.1 Fechamento 

O Fechamento é utilizado para filtragem na geração de Jogos Surpresinha ou para Combinação 

de Dezenas digitadas no campo Dezenas apresentado na Figura 2. 

Número de 

Dezenas para 

Fechamento da 

Surpresinha ou 

Combinação 

Número 

Máximo de 

Unidades 

Repetidas  

Número 

Máximo de 

Dezenas em 

Sequência 

Número 

Máximo de 

Dezenas 

Repetidas 



3.3.1.1 Surpresinha 

No comando Surpresinha o jogo obtido através de um gerador aleatórios de dezenas com o 

número de dezenas selecionado em Dezenas por Jogo, apresentado na Figura 2, de modo que não haja 

jogo que tenha quantidade de dezenas repetidas maior ou igual ao número de dezenas selecionada 

para o Fechamento. Por exemplo, um jogo de 6 dezenas com fechamento por quadra, se foi incluído 

na Listagem de Jogos o jogo 01-06-12-15-21-32, se fosse gerado o jogo 01-06-13-21-32-45 seria 

desconsiderado, pois, tem quadro dezenas repetidas. Sendo assim, o aplicativo irá gerar novo jogo. 

Este procedimento será executado avaliando todos os jogos contidos na Listagem de Jogos. 

3.3.1.2 Combinação 

No comando Combinação, são geradas todas as possíveis combinações com dezenas digitadas 

no campo Dezenas conforme o número de dezenas selecionada para o Fechamento. A partir desta 

combinação de dezenas, serão montados os jogos, de acordo o número de dezenas selecionado em 

Dezenas por Jogo apresentado na Figura 2, de modo que os jogos incluídos na Listagem de Jogos 

contenham todas os jogos da combinação. Neste caso, poderá haver jogos com o número de dezenas 

para fechamento repetido, pois, o usuário deseja que haja premiação quando acertar o pelo menos o 

número de dezenas selecionada para o fechamento nas dezenas selecionadas para combinação. 

3.3.2 Número Sequências 

A opção Número Sequências restringe a geração de jogos de modo a ter um número máximo 

de dezenas em sequência, por exemplo: para a seleção máxima de 3 dezenas sequenciais, o jogo 05-

14-15-16-17-28 seria desconsiderado 

3.3.3 Unidades Repetidas 

A opção Unidades Repetidas restringe a geração de jogos de modo a ter um número máximo 

de dígitos de unidade repetidos. Por exemplo, no caso da seleção máxima de 3 dígitos de unidade 

repetidos, o Jogo 05–12–18–32–42–52–54 seria desconsiderado. 

3.3.4 Dezenas Repetidas 

A opção Dezenas Repetidas restringe a geração de jogos de modo a ter um número máximo 

de dígitos de dezenas repetidas. Por exemplo, no caso da seleção para 3 dígitos de dezenas repetidas, 

o Jogo 05–12–18–42–44–47–49 seria desconsiderado. 

3.3.5 Salvar 

Botão que permite salvar a Configuração do Filtro para geração dos Jogos. 

3.3.6 Cancelar 

Botão que cancela a seleção da Configuração do Filtro. 

3.3.7 Ajuda 

Botão para ir para Tela de Ajuda do aplicativo. 

3.4 Salvar ou Abrir uma Listagem de Jogos 
O aplicativo permite salvar ou abrir uma Listagem de Jogos. Nesta Listagem de Jogos podem 

ser armazenados os jogos preferenciais ou jogos para serem preenchidos nos volantes ou para jogar 

pelo site da Caixa Econômica Federal. Na Figura 5 é apresentada a tela para salvar uma Listagem de 

Jogos. 



 

Figura 5 – Tela para salvar ou abrir uma Listagem de Jogos. 

3.4.1 Nome do Jogo 

O campo Nome do Jogo é utilizado para digitar o nome da Listagem do Jogo a ser salvo. Ele 

também apresenta o nome da Listagem do Jogo selecionado para abrir. No caso de abrir uma Listagem 

de Jogos salva, ela será apresentada na tela de Gerador de Jogos apresentada na Figura 3. Se houver 

algum jogo nesta tela, serão acrescentados os jogos selecionados aqui. Se desejar apresentar somente 

a Listagem de Jogos salva, deve antes pressionar o botão Novo da tela de Gerador de Jogos. 

3.4.2 Relação de Jogos Salvos 

A relação de Jogos Salvos apresenta todas as de Listagens de Jogos salvos. 

3.4.3 Botão Abrir/Salvar 

Botão para Abrir ou Salvar uma Listagem de Jogos. Após pressionar este botão, a função será 

processada e o aplicativo volta para a tela de Gerador de Jogos. 

3.4.4 Cancela 

Botão para cancelar esta função e retornado a tela do Gerador de Jogos. 

3.4.5 Ajuda 

Botão para apresentar a tela com a síntese de ajuda do aplicativo. 

3.5 Ajuda  
Apresenta a tela da Figura 6 com uma síntese da Ajuda para utilização do Aplicativo. 
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Figura 6 – Síntese da ajuda para utilização do aplicativo. 

Botão Voltar retorna a tela anterior em que foi pressionado o botão Ajuda. 

4 Conclusão 

Este aplicativo foi desenvolvido com recursos de filtragem para aumentar a chances de 

premiação dos jogos para Loteria Federal da Caixa Econômica Federal. Em breve ele terá atualizações 

para incorporação de jogos para LotoFacil e LotoMania e de recursos para cada vez mais atender as 

solicitações de seus usuários. 

Para qualquer dúvida de operação ou para o desenvolvimento de novos recursos, visitar o 

nosso site https://www.arjteixeira.com.br/contato e enviar e-mail descrevendo a sua necessidade. 

https://www.arjteixeira.com.br/contato

