COMUNICADO 079 – 06/09/2018
De: Coordenação Pedagógica
Para: Alunos(as) participantes da SEGUNDA FASE DA OBMEP/2018
Assunto: SEGUNDA FASE DA OLIMPÍADA BRASILEIRA DE MATEMÁTICA-OBMEP/2018

Caro(a) Participante,
Parabéns por sua por sua expressiva Classificação que o (a) conduzirá à próxima fase.
A 2.ª Fase de provas da OBMEP 2018 está chegando! Será no sábado, dia 15 de setembro,
às 14h30 (horário de Brasília), na Escola Estadual Marília de Dirceu.
Nesse sentido, é importante estar atento(a) às seguintes informações que estão em forma de
questionamentos e respostas:
1. Os alunos precisam ir de uniforme?
Não. No entanto, devem se vestir de maneira adequada. Não devem trajar roupa de banho ou usar
boné.
2. É obrigatória a apresentação do cartão informativo?
Sim. O aluno deve apresentar no local mencionado acima, portando o cartão informativo anexo e
um documento original de identidade (carteira de identidade, certidão de nascimento ou carteira
escolar).
3. Qual o tempo de duração das provas?
A prova da 2ª Fase dura 3 horas para todos os níveis. Os alunos que fazem a prova em braille, a
prova ampliada ou que precisem de acompanhante têm até 4 horas de prova.
4. Quantas questões formam a prova?
Seis (06) questões.
5. É necessário apresentar os cálculos?
Sim. As questões são dissertativas e os alunos devem explicar e exibir os cálculos, bem como o
raciocínio empregado.
6. Os alunos precisam de papel para rascunho?
Não. Existe espaço suficiente para fazer os cálculos na própria prova.
7. Os alunos podem fazer a prova a lápis?
Sim, desde que seja legível e preto. Também pode ser feita a caneta esferográfica azul ou preta.

8. Os alunos podem usar régua, compasso ou qualquer outro instrumento de desenho?
Não. É proibido. Apenas os alunos deficientes visuais (cegos) podem fazer uso do sorobã (ábaco
adaptado).
9. Os alunos podem usar o celular ou outros aparelhos eletrônicos ou de comunicação?
Não. Antes de entrar na sala de provas os alunos devem desligar os aparelhos e guardá-los
embaixo da carteira (ou, de acordo com a instrução do fiscal). A utilização de qualquer aparelho de
comunicação durante o período de provas pode resultar na desclassificação do(a) aluno(a).
10. Os alunos podem levar lanche?
Podem, desde que seja um lanche que não venha a atrapalhar os demais alunos (cheiros fortes).
11. O que vai cair na prova de sábado?
Verifique as provas anteriores da OBMEP no site da OBMEP. Os Bancos de Questões são também
uma boa fonte de estudo.
Atenciosamente,

Coordenação Pedagógica
_____________________________________________________________________________________

TERMO DE CIÊNCIA– SEGUNDA FASE DA OLIMPÍADA BRASILEIRA DE MATEMÁTICA-OBMEP/2018
Preencher e devolver o Termo de Ciência até o dia 12/09/2018 (quarta-feira), impreterivelmente, para a funcionária Dáphne
Meireles- Setor de Comunicação.

Eu, __________________________________________________________________, responsável
pelo (a) aluno(a)_________________________________________________________________,
do (a) _____ano /série do Ensino________________________ estou ciente das informações à
respeito da Segunda Fase da OBMEP/2018.

_______________________________________________________
Assinatura do Pai, Mãe ou Responsável
Ouro Preto, __ de ___ de 2018.

