
 

 

 

 

 
Brasília, 09 de março de 2020 

 
COMUNICADO 

16ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escola Públicas e Privadas (OBMEP) de 2020 
 
            
Caros Alunos, Srs. Pais/Responsáveis, 
 

Realizamos na última semana, uma palestra de esclarecimento 
sobre as atividades, provas e premiações da 16ª Olimpíada Brasileira de 
Matemática das Escola Públicas e Privadas (OBMEP) de 2020. 
A Olimpíada Brasileira de Matemática (OBM) é uma competição dirigida 
aos alunos de escolas e universidades de todo o país, da rede pública ou 
privada, do Ensino Fundamental (a partir do 6º ano) ao final da graduação. 

 
Iniciativa conjunta do Instituto de Matemática Pura e 

Aplicada (IMPA) e da Sociedade Brasileira de Matemática (SBM), a OBM 
foi organizada pela primeira vez em 1979. Sofreu mudanças desde então, 
mas mantém os objetivos centrais de estimular o estudo da matemática, 
desenvolver e aperfeiçoar a capacitação dos professores, influenciar na 
melhoria do ensino e descobrir jovens talentos. 

 
Em 2020, o Perpétuo se organizou para incentivar os alunos que, com o apoio das famílias, 

realmente, desejam participar da OBM. Teremos uma seleção interna, que será realizada na próxima 
quinta-feira, dia 12/03, por meio da aplicação de uma prova de nivelamento. Para os alunos do 
matutino, a prova ocorrerá no horário de 14h30 às 16h, na sala 14, bloco do Segmento III, para os 
alunos do vespertino, a prova ocorrerá no mesmo local e data, no horário de 10h30 às 12h.  

 
Os alunos selecionados, receberam orientações, por meio de aulas, do professor Rubens Júnior, 

medalha de prata das OBM em sua fase de Ensino Regular, o que lhe deu a oportunidade de conhecer 
alguns países, receber subsídios para estudos e para o mestrado.  

 
No verso, apresentamos o conteúdo para essa prova seletiva, os alunos que obtivem nota igual 

o superior a 8,0 (oito pontos), receberão novo comunicado com datas e horários de aulas e provas para 
as duas etapas da OBM. 

 
Para grandes sonhos, infinitas possibilidades, e o Perpétuo caminhará com você! Acredite! 
 
 

Valéria Gondim                   Rubens Junior 
    Coord. Seg. III                 Prof. Mat. do EM 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

AUTORIZAÇÃO – OBM 

(para participar, entregar esse preenchido até dia 11/03 no SAE) 

 

Eu, ___________________________ responsável pelo(a) aluno(a)__________________________ 

Turma: __________________, autorizo participação na realização da prova seletiva para OBM, que 

será realizada no Colégio Perpétuo, dia 12/03, em turno contrário ao da aula. 

Assinatura: _________________________________________________ Data: _____/03/2020 

 

“Amado seja por toda parte o Sagrado Coração de Jesus!” 

                                       

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ensino_fundamental
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gradua%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_de_Matem%C3%A1tica_Pura_e_Aplicada
https://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_de_Matem%C3%A1tica_Pura_e_Aplicada
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sociedade_Brasileira_de_Matem%C3%A1tica


 
Conteúdos para a Prova de Seleção 

 

 
Nível 1 – 6ª e 7º ano 

Eixo Temático Conteúdo 

Álgebra 
Raciocínio Lógico. 

Adição, Subtração, Multiplicação de números Inteiros. 

Teoria dos Números 
Múltiplos e Divisores. 

Números Primos (decomposiça2o em fatores primos). 

Contagem (Análise 
Combinatória) 

Introdução ao Princípio Aditivo da Contagem e Princípio Multiplicativo da 
Contagem. 

Geometria 

Ângulos. 

Elementos dos Polígonos (Vértice, Aresta e Faces). 

Triângulo, Quadrado, Trapézio e suas respectivas áreas. 

 
Nível 2 – 8º e 9º ano 

Eixo Temático Conteúdo 

Álgebra 

Raciocínio Lógico. 

Adição, Subtração, Multiplicação de números Inteiros. 

Situações-Problemas envolvendo frações. 

Sistemas de Equação do 1º Grau. 

Teoria dos Números 

Múltiplos e Divisores. 

Números Primos (decomposição em fatores primos e quantidade de 
divisores naturais de um número). 

Contagem (Análise 
Combinatória) 

Introdução ao Princípio Aditivo da Contagem e Princípio Multiplicativo da 
Contagem. 

Geometria 

Ângulos. 

Circunferência e Círculo. 

Polígonos Regulares. 

Triângulo, Quadrado, Trapézio e suas respectivas áreas. 

 
Nível 3 – Ensino Médio 

Eixo Temático  Conteúdo  

Álgebra 

Raciocínio Lógico. 

Adição, Subtração, Multiplicação de números Inteiros. 

Equações Algébricas. 

Porcentagem. 

Situações-Problemas envolvendo frações. 

Sistemas de Equação do 1º Grau. 

Sistemas de Equação do 2º Grau. 

Teoria dos Números 

Múltiplos e Divisores. 

Números Primos (decomposição em fatores primos e quantidade de 
divisores naturais de um número). 

Contagem (Análise Combinatória) Princípio Aditivo da Contagem e Princípio Multiplicativo da Contagem. 

Geometria 

Ângulos 

Circunferência e Círculo. 

Polígonos Inscritos e Circunscritos. 

Polígonos Regulares. 

Proporção. 

Teorema de Pitágoras 

Triângulo, Quadrado, Trapézio e suas respectivas áreas. 

 
 


