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UNEARTHED ARCANA 

Talentos para  Perícias 

 

Este documento introduz novos talentos para 
serem testados. Cada um destes talentos está 
associado a uma perícia, como resumido na tabela 
abaixo. 

 
Perícia Talento 
Acrobacia Acrobata 
Arcanismo Arcanista 
Atletismo Musculoso 
Atuação Artista 
Enganação Eloquente 
Furtividade Espreitador 
História Historiador 
Intimidação Ameaçador 
Intuição Empático 
Investigação Investigador 
Lidar com Animais Tratador de Animais 
Medicina Médico 
Natureza Naturalista 
Percepção Perceptivo 
Persuasão Diplomata 
Prestidigitação Dedos Ágeis 
Religião Teólogo 
Sobrevivência Sobrevivencialista 

Acrobata 
Você se torna mais ágil, recebendo os seguintes 
benefícios: 
 
 Aumente seu valor de Destreza em 1, até um 

máximo de 20. 
 Você recebe proficiência na perícia Acrobacia. 

Se você já for proficiente na perícia, você 
adiciona o dobro de seu bônus de proficiência 
em seus testes de Destreza (Acrobacia). 

 Com uma ação bônus, você pode fazer um teste 
de Destreza (Acrobacia) CD 15. Se você for 
bem-sucedido, terrenos difíceis não lhe custam 
movimento adicional até o final do turno atual. 

Ameaçador 
Você se torna amedrontador para outras pessoas, 
recebendo estes benefícios: 
 
 Aumente seu valor de Carisma em 1, até um 

máximo de 20. 
 Você recebe proficiência na perícia 

Intimidação. Se você já for proficiente na 
perícia, você adiciona o dobro de seu bônus de 
proficiência em seus testes de Carisma 
(Intimidação). 

 Quando você realizar a ação Atacar em seu 
turno, você pode substituir um ataque por uma 
tentativa de desmoralizar um humanoide a sua 
vista a até 9 metros de você que possa vê-lo e 
ouvi-lo. Faça um teste de Carisma (Intimidação) 
contestado por um teste de Sabedoria 
(Intuição) do alvo. Se você for bem-sucedido, o 
alvo está amedrontado até o final de seu 
próximo tuno. Caso seu teste falhe, o alvo não 
pode ser amedrontado por você desta forma 
por 1 hora. 

Arcanista 
Você estudou as artes arcanas, recebendo os 
benefícios a seguir: 
 
 Aumente seu valor de Inteligência em 1, até um 

máximo de 20. 
 Você recebe proficiência na perícia Arcanismo. 

Se você já for proficiente na perícia, você 
adiciona o dobro de seu bônus de proficiência 
em seus testes de Inteligênica (Arcanismo). 

 Você aprende as magias prestidigitação arcana 
e detectar magia. Você pode conjurar detectar 
magia uma vez sem consumir um espaço de 
magia, recuperando a capacidade de conjurá-la 
desta forma após finalizar um descanso longo. 

Artista 
Seu domínio da arte de atuar permite que você 
comande qualquer palco. Você recebe estes 
benefícios: 
 
 Aumente seu valor de Carisma em 1, até um 

máximo de 20. 
 Você recebe proficiência na perícia Atuação. Se 

você já for proficiente na perícia, você adiciona 
o dobro de seu bônus de proficiência em seus 
testes de Carisma (Atuação). 

Isso é Material de Teste 
O material deste artigo é apresentado para ser testado e 
iluminar sua imaginação. Estas mecânicas de jogo estão 
em forma de rascunho: elas podem ser usadas em sua 
campanha, mas não refinadas e desenvolvidas o 
suficiente para fazer parte do jogo. Elas não fazem parte 
do jogo oficialmente e não são permitidas nos eventos 
da D&D Adventurers League. 

Se nós decidirmos transformar este material em 
algo oficial, ele será refinado baseado em seu feedback 
para que, então, apareça em um livro de D&D. 
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 Enquanto atuando, você pode tentar distrair 
um humanoide a sua vista que possa vê-lo e 
ouvi-lo. Faça um teste de Carisma (Atuação) 
contestado por um teste de Sabedoria 
(Intuição). Se seu teste for bem-sucedido, você 
captura a atenção do humanoide, fazendo com 
que os testes de Sabedoria (Percepção) e 
Inteligência (Investigação) do alvo sejam feitos 
com desvantagem enquanto você está atuando. 

Dedos Ágeis 
Seus dedos ligeiros e sua agilidade lhe permite 
realizar pungas. Você recebe os seguintes 
benefícios: 
 
 Aumente seu valor de Destreza em 1, até um 

máximo de 20. 
 Você recebe proficiência na perícia 

Prestidigitação. Se você já for proficiente na 
perícia, você adiciona o dobro de seu bônus de 
proficiência em seus testes de Destreza 
(Prestidigitação). 

 Com uma ação bônus, você pode fazer um teste 
de Destreza (Prestidigitação) para plantar um 
item em alguém, esconder um objeto em uma 
criatura, bater uma carteira ou tomar algo de 
um bolso. 

Diplomata 
Você se especializou nas artes da diplomacia, 
recebendo os benefícios a seguir: 
 
 Aumente seu valor de Carisma em 1, até um 

máximo de 20. 
 Você recebe proficiência na perícia Persuasão. 

Se você já for proficiente na perícia, você 
adiciona o dobro de seu bônus de proficiência 
em seus testes de Carisma (Persuasão). 

 Se você gastar 1 minuto falando com alguém 
que possa entender o que você fala, você pode 
fazer um teste de Carisma (Persuasão) 
contestado pela Sabedoria (Intuição) da 
criatura. Se você ou seus companheiros estão 
lutando contra a criatura, seu teste falha 
automaticamente. Se seu teste for bem-
sucedido, o alvo está enfeitiçado por você por 1 
minuto portanto que ele se mantenha a até 18 
metros de você. 

Eloquente 
Você desenvolveu suas habilidades de conversação 
para enganar melhor os outros. Você recebe os 
benefícios a seguir: 
 

 Aumente seu valor de Carisma em 1, até um 
máximo de 20. 

 Você recebe proficiência na perícia Enganação. 
Se você já for proficiente na perícia, você 
adiciona o dobro de seu bônus de proficiência 
em seus testes de Carisma (Enganação). 

 Quando você usar a ação Atacar em seu turno, 
você pode substituir um de seus ataques por 
uma tentativa de enganar um humanoide a sua 
vista e a até 9 metros de você que possa vê-lo e 
ouvi-lo. Faça um teste de Carisma (Enganação) 
contestado por um teste de Sabedoria 
(Intuição) do alvo. Se seu teste for bem-
sucedido, seu movimento não provoca ataques 
de oportunidade deste alvo e suas jogadas de 
ataque são feitas com vantagem. Ambos os 
benefícios são encerrados após o final de seu 
próximo turno ou até que você utilize essa 
habilidade em um alvo diferente. Se seu teste 
falhar, o alvo não pode ser enganado por você 
desta forma por 1 hora. 

Empático 
Você possui uma intuição aguçada a respeito de 
como as pessoas pensam e se sentem. Você recebe 
os benefícios a seguir: 
 
 Aumente seu valor de Sabedoria em 1, até um 

máximo de 20. 
 Você recebe proficiência na perícia Intuição. Se 

você já for proficiente na perícia, você adiciona 
o dobro de seu bônus de proficiência em seus 
testes de Sabedoria (Intuição). 

 Você pode usar sua ação para tentar discernir 
pensamentos sinistros a respeito de um 
humanoide a sua vista e a até 9 metros de você. 
Faça um teste de Sabedoria (Intuição) 
contestado por um teste de Carisma 
(Enganação). Se você for bem-sucedido, você 
tem vantagem nas jogadas de ataque e testes de 
atributo contra o alvo até o final de seu 
próximo turno. 

Espreitador 
Você conhece os métodos para se esconder melhor, 
recebendo os benefícios a seguir: 
 
 Aumente seu valor de Destreza em 1, até um 

máximo de 20. 
 Você recebe proficiência na perícia Furtividade. 

Se você já for proficiente na perícia, você 
adiciona o dobro de seu bônus de proficiência 
em seus testes de Destreza (Furtividade). 

 Se você estiver escondido, você pode se mover 
até 3 metros em área aberta sem revelar sua 
posição, desde que você encerre este 
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movimento em uma posição onde você não 
esteja à vista. 

Historiador 
Seu estudo da história lhe recompensa com estes 
benefícios: 
 
 Aumente seu valor de Inteligência em 1, até um 

máximo de 20. 
 Você recebe proficiência na perícia História. Se 

você já for proficiente na perícia, você adiciona 
o dobro de seu bônus de proficiência em seus 
testes de Inteligência (História). 

 Quando você usar a ação Ajudar para auxiliar 
em um teste de atributo de outra criatura, você 
pode realizar um teste de Inteligência 
(História) CD 15. Em um sucesso, o teste desta 
craitura recebe um bônus igual ao seu bônus de 
proficiência - conforme você compartilha dicas 
pertinentes e exemplos históricos. Para receber 
este bônus, a criatura deve ser capaz de 
entender o que você está falando. 

Investigador 
Você tem bons olhos para detalhes e pode notar as 
menores das pistas. Você recebe os benefícios a 
seguir: 
 
 Aumente seu valor de Inteligência em 1, até um 

máximo de 20. 
 Você recebe proficiência na perícia 

Investigação. Se você já for proficiente na 
perícia, você adiciona o dobro de seu bônus de 
proficiência em seus testes de Inteligência 
(Investigação). 

 Você pode usar a ação Procurar com uma ação 
bônus. 

Médico 
Você dominou as artes médicas, ganhando os 
seguintes benefícios: 
 
 Aumente seu valor de Sabedoria em 1, até um 

máximo de 20. 
 Você recebe proficiência na perícia Medicina. 

Se você já for proficiente na perícia, você 
adiciona o dobro de seu bônus de proficiência 
em seus testes de Sabedoria (Medicina). 

 Durante um descanso curto, você pode limpar e 
atar os ferimentos de até 6 criaturas e feras 
voluntárias. Faça um teste de Sabedoria 
(Medicina) CD 15 para cada criatura. Em um 
sucesso, se uma criatura consumir um Dado de 
Vida durante este descanso, a criatura pode 
abrir mão de rolar o dado e, em vez disso, 

recuperar o valor máximo que aquele dado 
pode restaurar. Uma criatura pode fazer isso 
apenas uma vez por descanso, independente de 
quantos Dados de Vida ela consuma. 

Musculoso 
Você se torna mais forte, recebendo os seguintes 
benefícios: 
 
 Aumente seu valor de Força em 1, até um 

máximo de 20. 
 Você recebe proficiência na perícia Atletismo. 

Se você já for proficiente na perícia, você 
adiciona o dobro de seu bônus de proficiência 
em seus testes de Força (Atletismo). 

 Você passa a contar como uma categoria de 
tamanho maior para o propósito de determinar 
sua capacidade de carga. 

Naturalista 
Seu extensivo estudo da natureza o recompensa 
com os benefícios a seguir: 
 
 Aumente seu valor de Inteligência em 1, até um 

máximo de 20. 
 Você recebe proficiência na perícia Natureza. 

Se você já for proficiente na perícia, você 
adiciona o dobro de seu bônus de proficiência 
em seus testes de Inteligência (Natureza). 

 Você aprende as magias arte druídica e detectar 
veneno e doença. Você pode conjurar detectar 
veneno e doença uma vez sem consumir um 
espaço de magia, recuperando a capacidade de 
conjurá-la desta forma após finalizar um 
descanso longo. 

Perceptivo 
Você aguçou seus sentidos até que ficassem afiados. 
Você recebe os seguintes benefícios: 
 
 Aumente seu valor de Sabedoria em 1, até um 

máximo de 20. 
 Você recebe proficiência na perícia Percepção. 

Se você já for proficiente na perícia, você 
adiciona o dobro de seu bônus de proficiência 
em seus testes de Sabedoria (Percepção). 

 Estar em uma área parcialmente obscurescida 
não lhe impõe desvantagem em seu teste de 
Sabedoria (Percepção) caso você possa ver e 
ouvir. 

Sobrevivencialista 
Você dominou o conhecimento dos ermos, 
ganhando estes benefícios:  
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 Aumente seu valor de Sabedoria em 1, até um 
máximo de 20. 

 Você recebe proficiência na perícia 
Sobrevivência. Se você já for proficiente na 
perícia, você adiciona o dobro de seu bônus de 
proficiência em seus testes de Sabedoria 
(Sobrevivência). 

 Você aprende a magia alarme. Você pode 
conjurá-la uma vez sem consumir um espaço de 
magia, recuperando a habilidade de conjurá-la 
desta forma após finalizar um descanso longo. 

Teólogo 
Seu estudo extensivo a respeito da religião lhe 
recompensou com os benefícios a seguir: 
 
 Aumente seu valor de Inteligência em 1, até um 

máximo de 20. 
 Você recebe proficiência na perícia Religião. Se 

você já for proficiente na perícia, você adiciona 
o dobro de seu bônus de proficiência em seus 
testes de Inteligência (Religião). 

 Você aprende as magias taumaturgia e detectar 
o bem e o mal. Você pode conjurar detectar o 
bem e o mal sem consumir um espaço de magia, 
recuperando a habilidade de conjurá-la desta 
forma após finalizar um descanso longo. 

Tratador de Animais 
Você dominou as técnicas necessárias para treinar e 
manejar animais. Você recebe os benefícios a 
seguir.  
 
 Aumente seu valor de Sabedoria em 1, até o 

máximo de 20. 
 Você recebe proficiência na perícia Lidar com 

Animais. Se você já for proficiente na perícia, 
você adiciona o dobro de seu bônus de 
proficiência em seus testes de Sabedoria (Lidar 
com Animais). 

 Você pode usar uma ação bônus em seu turno 
para comandar uma fera amigável a até 18 
metros de você que possa lhe ouvir e que não 
esteja seguindo o comando de outra criatura. 
Você decide qual ação a fera realizará e para 
onde ela deverá se mover durante seu próximo 
turno, ou pode determinar um comando 
genérico para ela (como proteger uma 
determinada área), que a executa por 1 minuto. 
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