
Regulamento da Prova STOP 
 

1. A plataforma da prova é a seguinte: https://stopots.com/pt/ 
2. A partida iniciada segue as regras tradicionais do jogo com papel e 

caneta. São 12 categorias que precisam ser preenchidas, e o primeiro a 
completar aperta o botão “Stop”.  Vence o que acumular mais pontos até 
o final das rodadas. 

3. As letras: K,W,X,Y e Z não farão parte do jogo. 
4. Categorias: cada equipe irá sugerir categorias para o jogo. Antes de 

começar a partida, um professor sorteará 12 categorias surpresa para os 
jogadores. 

5. As salas deverão ser criadas e protegidas com senhas para que somente 
os participantes tenham acesso a ela.  

6. Além disso, no menu para customizar as opções da partida, é possível 
alterar o número máximo de jogadores, que será de 32, sendo 8 de cada 
equipe. O número de caracteres deve ser indeterminado. 

7. Da equipe: Cada equipe participante da Gincana poderá indicar 8 
jogadores para a modalidade, sendo, no mínimo, um de cada ano do 
ensino médio e um ex-aluno; cabe a equipe a equivalência de gênero 
quanto ao número de participantes, ficando estabelecido 4 alunos do 
gênero feminino e 4 do gênero masculino.  

8. O jogo começará com 32 participantes, sendo 8 de cada grupo. Ao final 
de cada rodada os 2 participantes com menor pontuação de cada equipe 
serão eliminados, o que implicará 4 rodadas, sendo a última a final, que 
será constituída por 2 integrantes de cada equipe, somando 8 
participantes.   

9. A pontuação final será referente à última rodada, o que se consta no 
tópico 8 do regulamento. Nessa última partida, o resultado será definido 
pela somatória dos pontos dos dois participantes restantes da equipe 
nesta rodada. A equipe que obtiver maior pontuação conquistará o 
primeiro lugar, aquela que tiver a segunda maior, ficará em segundo lugar 
e, assim, sucessivamente. 

10. No final de cada rodada, os participantes precisam validar as escolhas 
das palavras. Um(a) professor(a) ou estagiário(a) acompanhará as 
rodadas  e apontará quais palavras deverão ser invalidadas. Somente as 
palavras sinalizadas  poderão ser denunciadas, caso contrário a equipe 
poderá perder pontos. Considera-se que mais pessoas de uma só equipe 
estarão jogando, e que, ao denunciar uma palavra não sinalizada pelo(a) 
professor(a) ou estagiário(a), o participante poderá prejudicar sua própria 
equipe. 

11. Não serão permitidas palavras que não constam nos dicionários 
consolidados de Língua Portuguesa (como os dicionários Aurélio e 
Michaelis) ou que não fazem parte do contexto. 

12. Transmissão: todos os jogadores deverão ficar com a câmera e o 
microfone aberto durante o jogo para evitar possíveis comunicações 
externas. Haverá um responsável por analisar as imagens dos jogadores, 
e, caso essa pessoa perceba qualquer comunicação externa, a equipe da 
qual o jogador faz parte será automaticamente eliminada do jogo.  

https://stopots.com/pt/


13. Haverá um responsável (professor, estagiário ou aluno não participante 
de nenhuma das equipes) pela transmissão, o qual estará participando 
como um jogador, mas realizará, somente, a transmissão.  

14. Insultos realizados por qualquer membro da equipe, jogador ou torcedor, 
implicarão a penalização da equipe ou, ainda, a eliminação do agressor 
do evento. A penalização será decidida pelo comitê de organização da 
gincana. 

15. Duração da prova: Média 

Duração da prova: 

(Marque com um X) 

Pontuação da prova: 

1º lugar 2º lugar 3º lugar 4º lugar 

Longa 

 

650 375 250 125 

Média  X 500 300 200 100 

Curta   375 225 150 75 

 


