
 

 

REGULAMENTO 1º ELIMINATÓRIA (QUESTIONÁRIO ONLINE): 

 

Todas as equipas inscritas devem responder, no espaço de uma semana, a um questionário 

online de 15 questões de escolha múltipla, que será enviado no dia 7 de outubro pelas 10h00 

para os e-mails facultados no momento de inscrição. O questionário deve ser entregue até às 

23h59 do dia 14 de outubro.  

 

O formato de avaliação será “teste americano”, ou seja, por cada resposta correta será somado 

1 ponto, por cada resposta incorreta será retirado 1 ponto.  

 

Deve ser enviado apenas um formulário com as respostas, pelo responsável designado durante 

a submissão da inscrição. Se se verificar que uma equipa submete mais do que um formulário, 

será contabilizado apenas o que for recebido primeiro. Os restantes não serão considerados. 

 

 As 10 equipas mais rápidas e com melhor pontuação no questionário são apuradas para as 

semifinais. O fator de desempate será o tempo de envio de cada questionário, contabilizado a 

partir da sua submissão. 

 

No dia 21 de outubro, serão revelados os nomes das 10 equipas que avançam para a fase final, 

via e-mail.  

 

A fase final será disputada no dia 21 de novembro, em Tróia. As semifinais têm início às 11:00 e 

a grande final acontece às 22:00. 

 

Todas os participantes da primeira eliminatória de Game of Farma, cujas equipas submetam o 

formulário de acordo com as regras anteriormente descritas, ficam habilitados a participar no 

sorteio do Prémio Farma Warrior. 

  



Prémio Farma Warrior – Mecânica de jogo 

O prémio Farma Warrior corresponde a um voucher de 200,00€ em formação na Escola de Pós-

Graduação em Saúde e Gestão.  

Este prémio, de caráter individual, é sorteado entre todos os participantes inscritos que 

preencham e entreguem o questionário da primeira eliminatória de GAME OF FARMA, 

independentemente da sua classificação. 

O sorteio para o prémio Farma Warrior será realizado através da app Lucky Wheel no dia 25 de 

outubro e pode ser visualizado nos Instastories da FARMÁCIA DISTRIBUIÇÃO. 

O vencedor será notificado através de e-mail pela organização do GAME OF FARMA no dia do 

sorteio. 

 

 


