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Prezado(a) Professor(a)  

 

As provas da 2ª fase e da fase júnior da 5ª Olimpíada Pontagrossense de Matemática serão realizadas dia 21 DE 

OUTUBRO DE 2017. Todos os alunos inscritos na fase júnior farão a prova na Central de Salas, os alunos dos níveis 1 

e 2 classificados para a 2ª fase farão a prova no Bloco M e os alunos dos níveis 3 e 4, classificados para a 2ª fase 

farão a prova no Bloco PDE, todos localizados no Campus de Uvaranas da Universidade Estadual de Ponta Grossa-

UEPG. O relatório de ensalamento encontra-se como anexo neste e-mail e também estará disponível no site da 

olimpíada http://sites.uepg.br/olimpiada/. A porta de acesso ao Bloco M será a porta descendo as escadas atrás do 

ponto de ônibus ao lado da Farmácia e do Ambulatório. As outras portas estarão fechadas.  

Devido à logística de aplicação das provas, as provas para todos os níveis serão no turno da tarde do sábado dia 21 

de outubro de 2017.  

O aluno deverá chegar ao lugar em que realizará a prova (Central de Salas ou Bloco M ou Bloco do PDE) às 

13h30min, identificar-se ao recepcionista, o qual o encaminhará a sua sala. O aluno deverá trazer um documento de 

identificação (RG, carteira de estudante com foto ou certidão de nascimento) que será verificado antes do início da 

prova.  

O portão de acesso aos prédios será fechado às 14h20min e depois desse horário não será permitida a entrada de 

nenhum aluno.  

Nos prédios somente será permitida a entrada dos alunos que farão a prova. Os pais (ou professores) que 

acompanharem seus filhos (ou alunos) deverão permanecer do lado de fora dos blocos de aplicação das provas para 

garantir o silêncio e o bom andamento da mesma. A cantina atrás da Central de Salas estará aberta e o acesso ao 

banheiro para àqueles que acompanham os estudantes também será pela porta atrás da Central de Salas perto da 

Cantina.  

Entramos em contato com a autarquia de trânsito para verificar a possibilidade de ter ônibus passando dentro do 

campus neste dia.  

A prova da 2ª fase, para os níveis 1, 2 3 e 4, é discursiva e terá de 6 a 8 questões. A solução de cada questão deverá 

ser escrita na página reservada a ela, de maneira organizada e legível. Na correção serão considerados todos os 

raciocínios apresentados. Respostas sem justificativas não serão consideradas na correção. 

A prova do nível júnior terá 10 questões, sendo 6 de múltipla escolha e 4 discursiva. A solução de cada questão 

discursiva deverá ser escrita na página reservada a ela, de maneira organizada e legível. Na correção serão 

considerados todos os raciocínios apresentados. Respostas sem justificativas não serão consideradas na correção. 

A Cerimônia de Premiação ocorrerá no dia 02 de dezembro de 2017 no Cine Teatro PAX, às 9h para o Nível Júnior e, 

às 14h para os níveis 1, 2, 3 4. 

Para quaisquer esclarecimentos estamos a disposição. 

Atenciosamente 

Coordenação da 5ª OPMat 

http://sites.uepg.br/olimpiada/

