
 

REGULAMENTO OPiM 2017 

Art. 1°. CONSIDERAÇÕES 

A OPiM (Olimpíada Pindense de Matemática) é uma atividade promovida por alunos e 

ex-alunos olímpicos, e direcionada para estudantes devidamente matriculados no 8º ou 

9º ano do ensino fundamental, além de estudantes devidamente matriculados no 1º, 2º 

ou 3° ano do ensino médio, somente de escolas públicas situadas em Pindamonhangaba. 

Art. 2°. DOS OBJETIVOS 

A OPiM tem por objetivo estimular o interesse pela Matemática, contribuindo na 

melhoria do ensino e identificando jovens talentos com aptidão a matemática. 

Art. 3°. DA ORGANIZAÇÃO: 

A OPiM, realizada em uma fase, é organizada por alunos e ex-alunos olímpicos da 

cidade, e tem como órgão deliberativo determinados professores, alunos e ex-alunos. 

Art. 4°. DOS PARTICIPANTES 

Podem participar da OPiM todos os estudantes regularmente matriculados na rede 

pública da cidade de Pindamonhangaba no 8º ou 9º ano do Ensino Fundamental, além 

de alunos regularmente matriculados no 1º, 2º ou 3° ano do Ensino Médio. 

§ 1°. Não há limite de idade para os participantes. 

§ 2°. Não há limite de quantidade de participantes por escola. 

§ 3°. Para que o estudante esteja apto a participar da olimpíada é necessário que ele faça 

sua inscrição conforme indicado na página oficial da OPiM no Facebook 

(https://www.facebook.com/opim2017/). 

§ 4°. Há um número limitado participantes, que caso seja preenchido, ocasionará no 

fechamento das inscrições. 

Art. 5°. DA INSCRIÇÃO DO ALUNO: 

A inscrição do aluno será feita eletronicamente pelo link indicado na página oficial da 

OPiM no Facebook, via Google Forms (https://www.facebook.com/opim2017/) até o 

dia 27 de maio. 

§ 1°. Não há cobrança de taxa de inscrição para a escola, nem para o aluno. 

https://www.google.com/url?q=https://www.facebook.com/opim2017/&sa=D&ust=1495124863193000&usg=AFQjCNGLNNt22I-MV4G0k1svVPPfmmmbqQ
https://www.google.com/url?q=https://www.facebook.com/opim2017/&sa=D&ust=1495124863193000&usg=AFQjCNGLNNt22I-MV4G0k1svVPPfmmmbqQ


Art. 6°. DAS ETAPAS DE REALIZAÇÃO: 

A OPiM será realizada, anualmente, em uma fase: 

A prova, sem limite de inscrições por Instituição, ocorrerá, em 2017, no Curso Anglo 

Vestibulares Pindamonhangaba (Rua Major José dos Santos Moreira, 251 - Centro - 

12410-050 - Pindamonhangaba), no dia 3 de junho, às 14h do horário de Brasília. 

Art. 7º. DOS EXAMES 

Os exames da OPiM serão divididos em dois níveis, um para os alunos nos 8° e 9° ano 

do fundamental e um para o ensino médio. O conteúdo programático busca se 

aproximar ao aprendido pelo aluno até o seu respectivo ano letivo.  

O exame constará de 25 questões de múltipla escolha, sendo que apenas uma alternativa 

de cada questão está correta. 

Art. 8º. DA CORREÇÃO DOS EXAMES 

Os exames serão corrigidos pelos representantes da organização do evento. 

Art. 9º. DA PREMIAÇÃO 

Os estudantes com os melhores resultados de cada série receberão medalhas. Os 

representantes da organização do evento definirão a quantidade de medalhas de ouro, 

prata e bronze a partir do número de participantes. Haverá uma premiação especial que 

ainda será definida. 

Art. 10. REVISÃO 

Serão aceitos pedidos de revisão dos exames. Tais pedidos serão analisados pelos 

representantes da organização do evento. 

Art. 11. CASOS OMISSOS 

Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pelos representantes da 

organização do evento. 

Art. 12. LOGOMARCA DO EVENTO 

A logomarca do evento faz parte de seu patrimônio. Fica expressamente proibida a 

utilização da mesma, sem a permissão dos organizadores. 


