EDITAL DE PROVA BOLSA TOTAL
ANO 1 – 1ª EDIÇÃO
10 de Novembro de 2020
“Não há saber mais ou saber menos: há saberes diferentes.”
Paulo Freire

1. APRESENTAÇÃO
A Bolsa Total é detentora e mantenedora de uma plataforma digital de jogos cognitivos e
interativos que visa ao fomento da Educação e ao incentivo do estudo e do conhecimento, a
partir da realização de atividades de apoio à educação, a partir da disponibilização de conteúdos
educativos e da realização de avaliações de performance e desempenho dos Usuários, que
podem viabilizar aos Usuários um direito de ter seus estudos subsidiados pela Bolsa Total,
conforme orientações, critérios e diretrizes definidas nestes T&C e no Edital. Diante disso, a
Bolsa Total torna público o presente Edital que estabelece as normas referentes ao Teste
Avaliativo de conhecimentos gerais que se regerá conforme a seguir.
Esta edição do Bolsa Total terá duração de até 90 (noventa) dias, a contar da data de abertura
das inscrições, conforme item a seguir, até a divulgação do resultado final com os Usuários
Habilitados.
2. INSCRIÇÃO
O Período de inscrições para a realização do Teste Avaliativo será de 10 de novembro de 2020,
a partir das 00:00 horas até o dia 15 de dezembro de 2020, até às 23:59 horas.
O valor da Inscrição para a realização do Teste Avaliativo é de R$ 190,00 (cento e noventa reais)
com desconto no boleto ou R$ 195,00 (cento e noventa e cinco reais) em até 6x no cartão de
crédito. O valor de inscrição passará para R$ 185,00 (cento e oitenta reais) com desconto no
boleto ou R$ 190,00 (cento e noventa reais) em até 6x vezes no cartão, mediante a apresentação
de código-voucher de influencer no momento da inscrição.
Os descontos concedidos para inscrições não são cumulativos. O Usuário no momento da
inscrição deve escolher apenas uma opção.
3. ACEITAÇÃO DOS TERMOS DO EDITAL
Para participação do Teste Avaliativo, o Usuário deverá ter realizado o pagamento da Taxa de
Inscrição. A participação da prova implica na aceitação integral deste Edital e de todos os
documentos a ele conexos. O Edital não será modificado em nenhuma hipótese e regerá, para
todos os fins, os Testes Avaliativos que serão realizados pelos Usuários.

É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a convocação, assim como seu
comparecimento on-line na Área do Aluno em dia, hora, conforme conste deste Edital, não
podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento.
4. TERMÔMETRO TOTAL
Os Usuários estão elegíveis à concessão de bolsas de estudos, Totais e parciais, conforme
definido nos T&C e neste Edital. O Termômetro Total é o mostrador digital interativo de Pontos
que demonstra na Plataforma quantas Bolsas Totais e Bolsas Parciais A, B e C serão liberados
nesta Edição do Bolsa Total. É ele que determinará, ao final do período de inscrição, o número
final, de Bolsas Totais e parciais, concedidas nesta edição.
5. BOLSAS DISPONÍVEIS
O número de Usuários contemplados nesta edição com as Bolsas Totais não tem limitação,
dependendo exclusivamente na métrica do Termômetro Total, ou seja, quanto mais
Termômetros Totais cheios, mais Bolsas Totais. As Bolsas parciais A e B são limitadas a no
máximo 100 (cem), e as Bolsas parciais C são limitadas a no máximo 240 (duzentos e quarenta)
nesta edição, todas elas liberadas de acordo com as métricas do Termômetro Total.
As Bolsas terão os seguintes valores:
(i)

Bolsa Total: R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais);

(ii)

Bolsa Parcial A: R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais)

(iii)

Bolsa Parcial B: R$ 600,00 (Seiscentos reais);

(iv)

Bolsa Parcial C: R$ 190,00 (cento e noventa reais).

5.1. Regra para Termômetros Incompletos ao final do período de inscrições:
Ao final do período de inscrições, o Termômetro Total que estiver com o preenchimento
incompleto, dará direito a uma Bolsa Total de acordo com os seguintes critérios:
De 0 a 50% de preenchimento = Bolsa Total de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais)
De 51 a 99% de preenchimento = Bolsa Total de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais)
6. TEMAS DO TESTE AVALIATIVO
O Teste Avaliativo avaliará o conhecimento do candidato nas seguintes áreas de conhecimento:
Mundo onde Vivemos, Atualidades, Ciência e Tecnologia, Gente, Esporte e Lazer e Cultura, Arte
e Entretenimento. Estas categorias fazem parte integrante do Game Total e as perguntas do
Teste Avaliativo serão retiradas do acervo do Game Total.
7. TESTE AVALIATIVO
O Usuário está ciente, reconhece e concorda que os Testes Avaliativos são individuais, devendo
ser realizados no ambiente on-line, isoladamente, de forma ininterrupta e com tempo máximo

para realização, conforme definido neste Edital. O Usuário terá acesso a prova e posteriormente,
ao espelho de correção, somente através de seu Login. Pais, tutores, curadores e responsáveis
legais poderão realizar as provas para gozo e fruição das Bolsas por seus filhos, tutelados,
curatelados e representados legais, com o objetivo de garantir acesso de crianças, portadores
de deficiência e interditados de terem acesso à educação de qualidade.
O Teste Avaliativo será realizado no dia 20 de dezembro de 2020, às 10:00 horas (UTC–3:00). As
questões do Teste Avaliativo serão retiradas do acervo do Game Total.
Todos os Usuários realizarão o Teste Avaliativo no mesmo dia e hora de acordo com o horário
estipulado. Os Usuários deverão logar na Plataforma e estar online no horário da prova, não
havendo qualquer tipo de tolerância quanto a eventuais atrasos, tendo o limite máximo de 1
(uma) hora para finalizar o seu Teste Avaliativo. Durante essa hora, estará disponível ao Usuário
o acesso ao Teste Avaliativo, sendo que o tempo decorrido não será resposto, restando apenas
o tempo remanescente. Após esse período, o Usuário perderá o direito à realização do Teste
Avaliativo, sem direito a qualquer recurso ou ressarcimento de valores.
O Teste Avaliativo contará com 60 (sessenta) questões, sendo 10 (dez) questões de cada um
dos temas a seguir: O mundo Onde Vivemos, Ciência e Tecnologia, Cultura, Arte e
Entretenimento, Gente, Atualidades e Esporte e Lazer. O tempo máximo de resposta para cada
alternativa, concedido aos Usuários, será de 20 (vinte) segundos e, no caso de ser expirado tal
prazo sem que o Usuário tenha respondido a questão, a questão não será pontuada.
O valor de cada questão será de 1 (um) ponto e o total do Teste Avaliativo contabilizará 60
(sessenta) pontos.
O Usuário é o único responsável pelas respostas por ele fornecidas durante a realização do Teste
Avaliativo, estando ciente de que a Bolsa Total não se responsabiliza por respostas marcadas
incorretamente na Plataforma. Não haverá segunda chamada para a realização do Teste
Avaliativo. O não comparecimento do Usuário, mesmo que por razões alheias à sua vontade
implicará na eliminação automática do Usuário.
O Usuário deverá realizar o Teste Avaliativo no âmbito do processo seletivo digital em horário
previamente definido mediante acesso, por seu Login, na área do Usuário da Plataforma. A Bolsa
Total não se responsabilizará, em nenhuma hipótese, pelo mal funcionamento do acesso à rede
pelo Usuário ou por quaisquer outras falhas alheias ao funcionamento da Plataforma, incluindo,
mas, sem limitação, falhas na rede elétrica e/ou de internet. Nos casos em que a Plataforma
ficar indisponível por fortuito ou força maior, a Prova poderá ser reagendada, a critério da Bolsa
Total, para que nenhum Usuário sofra qualquer prejuízo, sendo a nova data previamente
divulgada na Plataforma.
A Bolsa Total procura assegurar que todas as respostas do Teste Avaliativo estejam corretas.
Como todas as questões do Teste Avaliativo serão retiradas do Game Total, a Bolsa Total

disponibiliza em todas as perguntas no Game a chance de reportar erro, essa funcionalidade
estará disponível até sete dias antes da realização do Teste Avaliativo. Portanto, nos casos em
que o Usuário não comunicar a falha à Bolsa Total, serão consideradas as respostas do gabarito
oficial e nenhuma questão ficará sujeita à anulação.
8. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E DESEMPATE
O Usuário que mais pontos fizer, garantirá melhor posição na classificação final.
Nos casos em que houver empate na pontuação entre Usuários, a Bolsa Total utilizará os
seguintes critérios de desempate na ordem em que se seguem:
(i)

Tempo de Prova: O Usuário que houver concluído o Teste Avaliativo mais rapidamente,
assim considerados minutos e segundos, será melhor classificado;

(ii)

Pontuação para o Tema Favorito: De acordo com a inscrição, o Usuário determina
obrigatoriamente qual dos temas, entre os disponíveis, é aquele que ele define como
seu favorito, de modo que, em caso de empate no critério “Tempo de Prova”, o que
definirá o desempate entre os Usuários será seu desempenho e o tempo gasto nas
questões do tema escolhido como favorito. Quanto melhor for o desempenho no Tema
Favorito e com o menor tempo, melhor será a classificação do Usuário.

Após a contagem dos pontos dos Usuários e dos eventuais desempates necessários, serão
definidos os Usuários Habilitados, considerados aqueles mais bem ranqueados entre os demais.
9. GABARITOS E RESULTADOS
Os gabaritos preliminares do Teste Avaliativo e o resultado preliminar do Teste Avaliativo serão
divulgados até o dia 15 de janeiro de 2021, às 23:59 horas.
10. RECURSOS
O Usuário poderá reportar problemas no enunciado, na resposta e em relação a qualquer outra
dúvida sobre as questões de forma prévia, ao final de cada pergunta disponível no Game Total.
Essa funcionalidade estará disponível até sete dias antes da realização do Teste Avaliativo.
Caso haja problemas quanto ao cômputo das respostas no Teste Avaliativo, o Usuário poderá
apresentar recurso em até 24 (vinte e quatro) horas que aponte as circunstâncias que os
justifiquem,
bem
como
o
correspondente
embasamento,
pelo
e-mail
contato@bolsatotal.com.br. Os recursos serão avaliados pelos técnicos responsáveis da Bolsa
Total.
Não será aceito e conhecido recurso interposto por meio dos Correios, fax, ou por qualquer
outro meio além do previsto neste Edital, assim como o interposto e/ou em desacordo com os
ditames deste Edital.

11. RESULTADO FINAL
O resultado e correção das questões ocorrerá em um programa com apresentador ao vivo,
transmitido via internet, nas redes sociais do Bolsa Total, cuja data e horário serão devidamente
comunicados na Plataforma e via e-mail cadastrado do Usuário.
Os Usuários Habilitados terão o prazo máximo de 18 (dezoito) meses, a contar da data em que
a Bolsa estiver disponível aos Usuários Habilitados, para usufrui-las.
***

