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Regulamento do I Concurso de Cultura Geral 

 

1. Funcionamento: 

O Concurso será realizado via online na plataforma Kahoot e será necessário o 

ingresso numa sessão Zoom ao longo de todo o decurso do concurso. Poderás aceder 

à plataforma Kahoot por browser a partir do seguinte link: Play Kahoot! - Enter game 

PIN here! ou através da aplicação Kahoot! que pode ser descarregada no teu dispositivo 

móvel. 

A participação pode ser individual ou em equipas. O número de jogadores por 

equipa deve ser no máximo de três elementos sendo que apenas um elemento, o 

Porta-voz, poderá responder às questões na plataforma Kahoot. Cabe a cada equipa 

escolher a maneira como devem comunicar durante o decurso do jogo com o Porta-

Voz. 

 Sugestão: Se desejares jogar em equipa com os teus colegas, podes realizar uma 

chamada telefónica, chamada via Messenger, chamada via WhatsApp, etc, entre a tua 

equipa, enquanto decorre o Concurso, para poderem comunicar com o Porta-voz da 

equipa. 

 Nota: É possível realizar simultaneamente uma chamada via zoom e uma chamada 

via Messenger entre equipa, no computador. 

O link do Zoom será disponibilizado previamente pelo NECiFarm e servirá apenas 

para a apresentação das perguntas e das eventuais respostas. No site/aplicação da 

plataforma Kahoot NÃO irá ser possível visualizar nem as respostas nem as perguntas, 

sendo que o Porta-Voz da equipa irá utilizar a plataforma Kahoot apenas para 

responder à resposta que acha correta carregando no símbolo/cor da resposta correta 

(Ver ponto 3.1) 

https://kahoot.it/
https://kahoot.it/
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Os microfones na reunião Zoom devem estar desligados durante a partida para não 

fazer eco para os que estão a reunir em equipa de outra forma que não seja por via 

zoom sejam perturbados. 

  

1.1   Aceder através do Browser: 

Ao entrar no link indicado no ponto 1, deverá aceder à página que se encontra 

abaixo e na qual devem inserir o PIN que será facultado por via Zoom antes do início 

do jogo.  

 

 

 

Nota: Em caso de equipas apenas o Porta-Voz deve aceder aceder à plataforma 

Kahoot através do link mencionado. 

Sugestão: A divisão de ecrã pode realizar-se através do atalho de teclado 

usando as teclas   + ← (seta do teclado para a qual desejam que a janela 

esteja no ecrã). Se preferirem podem minimizar e ajustar as janelas conforme 

quiserem. 
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1.2   Aceder através da App: 

Para inserir o PIN na App deve-se carregar no símbolo que se encontra na parte 

inferior do ecrã que diz “Inserir PIN”. 

Nota: Em caso de equipas apenas o Porta-Voz deve aceder à plataforma Kahoot 

através da aplicação no dispositivo móvel. 
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2. Escolha de Equipas 

Após colocarem o PIN deverão ser redirecionados para uma página em que será 

pedido para colocarem o nome da equipa e posteriormente os elementos que a 

constituem. 

 

Nota: Quem quiser jogar individual preenche este campo da mesma forma, no 

entanto só coloca o seu nome quando pede para inserir os elementos. 

 

 

3. Modo de Jogo 

O jogo consiste em 50 perguntas sendo a maioria de escolha múltipla como está 

representado na figura abaixo, existem também perguntas de verdadeiro e falso (V/F) 

e perguntas de resposta sequencial. O tempo médio de resposta é de 20s para cada 

pergunta. 

 

3.1. Escolha Múltipla e V/F 

Para responderem devem carregar no símbolo/cor da resposta que acham 

que é a correta. 
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3.2. Pergunta sequencial 

No caso das perguntas sequenciais, devem arrastar e ordenar as perguntas 

conforme achem que é a sequência correta e posteriormente carregar no símbolo com 

a letra “K!” que se encontra na imagem. 

 

Antes de responder: 

 

 

Após responder:  

 

 



NECiFarm 
Núcleo de Estudantes de Ciências Farmacêuticas 
da Universidade do Algarve 

 

Universidade do Algarve – Campus de Gambelas 

Faculdade de Ciências e Tecnologia, Edifício 2, Sala 1.28, 8005-139 FARO 
Site: http://www.necifarm.weebly.com | E-mail: necifarm@aaualg.pt 

Nota: Não esquecer de carregar no “K!” para se confirmar a resposta, caso 

contrário a pergunta é considerada como não respondida. 

 

 

4. Pontuação 

A pontuação do jogo será apresentada no final de cada pergunta. As perguntas 

sequenciais e outras que possam ter uma dificuldade superior valem o dobro dos 

pontos de uma pergunta “normal”. 

Nota: O que diferencia a pontuação de vários jogadores com a resposta correta é 

a velocidade de resposta, ou seja, quem responder mais rápido ganha mais pontos. 

 

 

5. Prémio 

  A todos os participantes será facultado um brinde de participação que será 

um voucher de desconto de 20 % na Loja Académica. 

 

 

 Para além do voucher, o primeiro classificado do concurso será premiado com 

um prémio surpresa. 


