
LOTERIA DOS SONHOS
Você já pensou em ganhar uma bolada com uma simples aposta de âmbito regional? Agora você pode!

A Loteria dos Sonhos é uma modalidade de apostas administrada pela Loteria Estadual do Ceará, 
LOTECE. Além desta modalidade, a LOTECE também oferece o Totolec. Ambos os sorteios são realizados 
ao vivo e transmitidos pela TV Jangadeiro, de segunda à sábado, em dois horários: matinal, às 14:00 e  
noturno, às 19:00.

Aqui apostadores do Nordeste do país, de estados como Ceará, Rio Grande do Norte, Pará e Piauí 
podem saber online tudo sobre a Loteria dos Sonhos!

COMO JOGAR

A Loteria dos Sonhos oferece 10 milhares, de 0000 a 9999. São sorteados 10 prêmios,  de onde são 
tirados os números de MILHAR, CENTENA e DEZENA, além do número FINAL.

As apostas podem ser feitas por milhar, dezena, e centena, com alcances distintos:

 apostas em qualquer um dos prêmios (no 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7, 8º, 9º ou 10º prêmios);

 apostas em todos os prêmios, do 1º ao 10º prêmio;

 ou qualquer combinação de alcance que o apostador desejar (do 1º ao 4º, por exemplo)

A unidade FINAL, entretanto, é específica para um prêmio (por exemplo, o apostador pode apostar que o
final do 6º prêmio será o número 5).

 A premiação é disposta da seguinte maneira, conforme valor das apostas:

 MILHAR: prêmio = valor apostado x 4.000

 CENTENA: prêmio = valor apostado x 400

 DEZENA: prêmio = valor apostado x 60

 FINAL: prêmio = valor apostado x 4

RESULTADOS

Confira aqui os resultados da Loteria dos Sonhos:

Resultados

Resultados Anteriores

http://www.lotece.com.br/v2/?page_id=70
http://www.lotece.com.br/v2/?page_id=70
http://www.lotece.com.br/v2/?page_id=2
http://www.lotece.com.br/v2/?page_id=2


PROBABILIDADES

Para aqueles apostadores que apreciam conferir as probabilidades, existe a teoria da "puxada", que 
funciona para apostas em loterias como o Jogo do Bicho e também a Loteria dos Sonhos. Segundo esta 
teoria, alguns grupos puxam certos números em sorteios posteriores. Portanto, basta saber que grupo 
saiu no sorteio anterior, para conferir as puxadas e arriscar seu palpite!

Confira a tabela de puxadas para os grupos da Loteria dos Sonhos, conforme apostadores em grupos do 
Facebook:
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