OBMEP N ÍVEL A 2018
MANUAL DE INSTRUÇÕES COMPLEMENTAR

APOIO:

REALIZAÇÃO:

CONFIRA A LISTA DO MATERIAL DE PROVA:
1.

MANUAL DE INSTRUÇÕES COMPLEMENTAR (este manual que você está lendo);

2.

PROVA OBMEP NÍVEL A;

3.

CARTÃO-RESPOSTA DO ALUNO;

4.

MÁSCARA DE CORREÇÃO;

5.

SOLUÇÕES DA PROVA;

6.

RELATÓRIO INFORMATIVO DE PARTICIPANTES;

7.

CARTAZ DE DIVULGAÇÃO, PARA AFIXAR NO MURAL DA ESCOLA

Confira o material recebido pela sua escola e verifique se há quantidade suficiente
de cada item. Caso sua escola não tenha recebido algum dos itens acima, ou
precise de maior quantidade, entre em contato com sua Secretaria de Educação.

RECOMENDAMOS A LEITURA DO REGULAMENTO DISPONÍVEL NO SITE WWW.OBMEP.ORG.BR.
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RECOMENDAÇÕES PARA A APLICAÇÃO DAS PROVAS:
1.

A aplicação das provas deve ser realizada pela própria escola. Elas podem ser
aplicadas em todos os turnos da escola, exclusivamente no dia 30 de outubro
de 2018, conforme indicado no Calendário Oficial.

2.

Confira se a quantidade de provas é suficiente para atender a todos os alunos
e se todas as provas estão completas e legíveis. Elas são compostas de 20
(vinte) questões em 4 (quatro) páginas. Caso encontre erros, contate sua
Secretaria de Educação.

3.

Leia as instruções na capa da prova para os alunos e os oriente sobre as
regras a serem seguidas durante a realização da prova.

4.

Não permita o uso de celulares, calculadoras ou outros aparelhos eletrônicos
durante a prova, evitando assim consultas indevidas, cola e transferência de
informações da prova para alunos de outros turnos. Os alunos portadores de
deficiência visual poderão fazer uso do Soroban (ábaco adaptado).

5.

A duração da prova é de até 2 (duas) horas e 30 (trinta) minutos, com
permanência mínima do aluno em sala de 40 (quarenta) minutos. Para alunos
com necessidades especiais deverá ser oferecida uma hora adicional para a
realização da prova.

6.

O atendimento a eventuais necessidades especiais dos alunos é de
responsabilidade das escolas e respectivas Secretarias de Educação.

7.

As provas são compostas de questões objetivas com 5 alternativas, sendo
apenas uma correta. Os alunos devem marcar uma única opção no cartãoresposta de forma bem visível com lápis preto ou caneta esferográfica azul ou
preta. Oriente o aluno a preencher todos os campos com letra de forma legível.
O primeiro e último nome do aluno não devem ser abreviados.

8.

Após o término do tempo de prova, recolha todas as provas e todos os cartõesresposta.
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RECOMENDAÇÕES PARA A CORREÇÃO DAS PROVAS:
1.

Fure a máscara no local marcado para facilitar a correção dos cartõesresposta. Coloque a máscara sobre o cartão-resposta para verificar as
alternativas corretas.

2.

Cada questão vale 1 ponto, portanto conte o total de questões corretas e
escreva o total de pontos de cada aluno no seu respectivo cartão-resposta.
Questões em branco ou com marcação em mais de uma opção não pontuam.
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PREENCHIMENTO DO RELATÓRIO INFORMATIVO DE
PARTICIPANTES
1.

Após a aplicação das provas OBMEP Nível A 2018, deverá ser preenchido o
Relatório Informativo de Participantes com os totais de alunos que realizaram a
prova.

2.

Preencha todos os campos solicitados e envie para a sua Secretaria de
Educação*.
*Exclusivamente no caso das escolas federais, cuja inscrição é feita
diretamente pelo seu representante, o preenchimento desses dados deverá ser
feito no site da OBMEP através do login e senha cadastrados na inscrição. Ao
entrar no sistema, clique em Alunos Presentes para informar o total de alunos.

Informe o total de alunos de
cada ano e o total de alunos da
escola que realizou a prova.
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