
 

 

REGULAMENTO DA 2ª OLIMPÍADAS DE MATEMÁTICA  

DO COLÉGIO COR JESU  
 

1. Participação 

 

Podem participar da OMCCJ 2018 todos os estudantes do Colégio Cor Jesu matriculados no Ensino 

Fundamental I (a partir do 3º ano), Fundamental II e Ensino Médio. 

 

2. Inscrição 

 

 A inscrição será feita pelo professor de matemática da respectiva turma. 

 O período das inscrições é de 16/04/2018 à 20/04/2018. Não serão aceitas inscrições fora desse 

período sob qualquer hipótese. 

 Até a data do dia do concurso, cada aluno participante deverá entregar um kilo de alimento não 

perecível, junto a Coordenação Pedagógica. 

 

3. Provas 
 

 As provas são objetivas com cinco respostas alternativas, sendo apenas uma a correta. 

 Há seis níveis de prova: 

I. Nível 1 - Alunos do 3º ano do Ensino Fundamental I 

II. Nível 2 - Alunos do 4º ano do Ensino Fundamental I 

III. Nível 3 - Alunos do 5º ano do Ensino Fundamental I 

IV. Nível 4 - Alunos do 6º e 7º anos do Ensino Fundamental II 

V. Nível 5 - Alunos do 8º e 9º anos do Ensino Fundamental II 

VI. Nível 6 - Alunos da 1ª, 2ª e 3ª séries do Ensino Médio. 

 

 Números de questões:  
I. Nível 1 – 10 problemas. 

II.  Nível 2 – 15 problemas. 

III. Nível 3 – 15 problemas. 

IV. Nível 4 – 20 problemas. 

V. Nível 5 – 20 problemas. 

VI. Nível 6 –  20 problemas. 

 

 Duração máxima: 2h para todos os níveis. 
 

 Organização: As questões estarão divididas da seguinte forma:  

 

 30% fácil - questões básicas; 

 30% média - questões mais exigentes; 

 40% difícil - questões desafiantes ou técnicas. 



Regulamento das Olimpíadas de Matemática - 2018 

      

 
 

 Pontuação: Cada questão vale 5,0 pontos. 

 Cálculo da pontuação final: respostas erradas, rasuradas ou marcadas com mais de uma opção 

por questão na folha de respostas anulam a questão. 

 Questões não respondidas não valerão pontos.  

 O total de pontos é igual à soma dos pontos obtidos de acordo com as regras acima. 

 

4. Recepção e aplicação da prova 

 

 As provas serão mantidas em sigilo até a data de sua aplicação. 
 

 As provas da OMCCJ 2018 serão aplicadas no dia 27 de abril, sexta-feira, das 14h00min às 

16h00min. 

 

 Os alunos poderão ficar com os cadernos de provas após 1 h. 
 

 Os gabaritos serão divulgados até o dia 02/05/2018. 
 

5. Correção das provas, resultados e premiações. 
 

 O resultado será divulgado até dia 06/05/2018. 

 Os dez primeiros colocados dos níveis 4, 5 e 6, serão convocados a participar da OBMEP 

(Olimpíadas Brasileira de Matemáticas das Escolas Públicas e Particulares) e da OBM (Olimpíadas 

Brasileira de Matemática). 

 Os alunos participantes, receberão no 1° trimestre uma pontuação extra proporcional à nota final 

da OMCCJ, no componente curricular de Matemática, podendo alcançar o valor máximo de 1,0 

ponto. 

 Serão premiados os cinco primeiros colocados dos níveis 1, 2 e 3 que obtivererem a maior 

pontuação na classificação geral. Nos níveis 4, 5 e 6 serão premiados somente os primeiros 

colocados. 

 

 

 

 

 

 

 

Atenciosamente 
Coordenação de Matemática 


