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Resumo 

 

 

UMA ANÁLISE CRÍTICA DAS PROVAS DA PRIMEIRA FASE DA OBMEP – NÍVEL 3  

 

 

 

Cláudio Silveira de Souza
1
 

 

 

 

 

Orientador: Prof. Paulo Cezar Pinto Carvalho, PhD 

 

 

Este trabalho traz uma análise das provas da primeira fase da Olimpíada Brasileira de 

Matemática das Escolas Públicas (OBMEP), dos anos 2011 e 2012, e foi realizado por um 

professor com experiência na rede pública, em três etapas: análise das provas, comparação com 

os dados da Fundação Carlos Chagas (FCC) e recomendações à OBMEP e às escolas.  

 

 

Palavras-chave:  

 OBMEP; olimpíada de matemática; escolas públicas. 

 

  

                                                 
1
 Porções deste trabalho foram feitas com a colaboração do Professor Josimar José da Silva. 



vi 

 

Sumário 
 

 
 

 

1. Introdução ................................................................................................................................ 1 

2. Análise das Provas ................................................................................................................... 3 

2.1. Prova de 2011 – Nível 3 ................................................................................................... 4 

2.2. Prova de 2012 – Nível 3 ................................................................................................. 17 

2.3. Comparação das Provas .................................................................................................. 30 

3. Comparação da análise prévia com o desempenho dos alunos .............................................. 31 

3.1. Comparação dos resultados ............................................................................................ 33 

3.2 Análise das questões transversais ........................................................................................ 47 

4. Conclusão .................................................................................................................................. 53 

Referências bibliográficas ............................................................................................................. 56 

Anexo – Questionário .................................................................................................................... 57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



vii 

 

Lista de quadros 

Quadro 1. Correspondência entre o nível da prova e a escolaridade. ............................................. 1 

Quadro 2. Prova de 2011 – Nível 3 – Josimar Silva ..................................................................... 16 

Quadro 3. Prova de 2011 – Nível 3 – Cláudio Silveira ................................................................. 16 

Quadro 4. Prova de 2012 – Nível 3 – Josimar Silva ..................................................................... 29 

Quadro 5. Prova de 2012 – Nível 3 – Cláudio Silveira ................................................................. 29 

Quadro 6. Prova de 2011 – Nível 3 – FCC ................................................................................... 31 

Quadro 7. Prova de 2011 – Nível 3 – FCC ................................................................................... 32 

Quadro 8. Prova de 2012 – Nível 3 – FCC ................................................................................... 32 

Quadro 9. Prova de 2012 – Nível 3 – FCC ................................................................................... 32 

Quadro 10. Prova de 2011 – Nível 3 ............................................................................................. 33 

Quadro 11. Análise comparativa – Questão 9 ............................................................................... 34 

Quadro 12. Análise comparativa – Questão 15 ............................................................................. 35 

Quadro 13. Análise comparativa – Questão 17 ............................................................................. 36 

Quadro 14. Análise comparativa – Questão 19 ............................................................................. 37 

Quadro 15. Prova de 2012 – Nível 3 ............................................................................................. 38 

Quadro 16. Análise comparativa – Questão 1 ............................................................................... 39 

Quadro 17. Análise comparativa – Questão 5 ............................................................................... 40 

Quadro 18. Análise comparativa – Questão 6 ............................................................................... 41 

Quadro 19. Análise comparativa – Questão 7 ............................................................................... 42 

Quadro 20. Análise comparativa – Questão 9 ............................................................................... 43 

Quadro 21. Análise comparativa – Questão 13 ............................................................................. 44 

Quadro 22. Análise comparativa – Questão 14 ............................................................................. 45 

Quadro 23. Análise comparativa – Questão 16 ............................................................................. 46 

Quadro 24. Questões transversais por ano .................................................................................... 47 

Quadro 25. Questões transversais de 2011 .................................................................................... 47 

Quadro 26. Questões transversais de 2012 .................................................................................... 49 

 

 

 

 

  



viii 

 

Lista de gráficos 

Gráfico 1. Josimar Silva ................................................................................................................ 16 

Gráfico 2. Cláudio Silveira ............................................................................................................ 16 

Gráfico 3. Josimar Silva ................................................................................................................ 29 

Gráfico 4. Cláudio Silveira ............................................................................................................ 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

1. Introdução 

A Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP), como parte do 

programa de Popularização de Ciência, Tecnologia e Inovação e Melhoria do Ensino do 

Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), tem por objetivo contribuir para a 

qualidade da educação básica por meio de promoção e estímulo do estudo da Matemática entre 

alunos das escolas públicas, de forma a promover o desenvolvimento científico e tecnológico, 

com significativos ganhos sociais para o país. 

Deste modo, a OBMEP se consolida como uma avaliação desafiadora no cenário 

educacional, apostando que jovens talentos possam ser identificados e que tantos outros possam 

ser estimulados cognitivamente, alcançando estágios mais elaborados de desenvolvimento 

intelectual. 

O Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada (IMPA) e a Sociedade Brasileira de 

Matemática (SBM), responsáveis pela organização da OBMEP e compreendendo a extensão e a 

força política da OBMEP, disponibilizam ferramentas didáticas, tais como as provas com as 

soluções e os materiais instrucionais, que objetivam o aperfeiçoamento do corpo docente e 

discente das escolas e o estímulo ao estudo da Matemática. Em consonância com a amplitude do 

programa, todas as ferramentas citadas encontram-se em plataforma online para que o acesso 

seja universal e democrático através do link www.obmep.org.br. 

A OBMEP é realizada anualmente em duas fases, em três níveis de escolaridade, sendo a 

primeira com 20 questões objetivas, cada uma com apenas uma opção correta dentre as cinco 

apresentadas e 2h30min (duas horas e trinta minutos) de duração. Na Primeira Fase, são 

selecionados os 5% (cinco por cento) do total de alunos inscritos, em cada escola.   

Quadro 1. Correspondência entre o nível da prova e a escolaridade. 

OBMEP Escolaridade dos alunos 

Nível 1 6
o
 e 7

o
 anos do E.F. 

Nível 2 8
o
 e 9

o
 anos do E.F. 

Nível 3 1
o
, 2

o
 e 3

o
 anos do E.M. 

 

Aos alunos medalhistas são oferecidas bolsas dos programas do Conselho Nacional do 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (CAPES) e prêmios aos professores, escolas e secretarias de educação. 
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Este trabalho é desenvolvido em três etapas:  

Primeira etapa. O autor analisou as provas da Primeira Fase da OBMEP, Nível 3, de 

2011 e de 2012, e avaliou se os conteúdos exigidos estavam adequados à escolaridade a que se 

destinava ou se dependia de conhecimentos que os alunos só adquiririam mais tarde, se a 

linguagem adotada era adequada à escolaridade e à maturidade dos alunos, se o enunciado era 

suficientemente claro e se havia falta ou excesso de informações. Nessa análise, cada questão foi 

classificada como fácil, média ou difícil. Por fim, as provas foram comparadas entre si, quanto 

ao grau de dificuldade. Paralelamente, e de forma independente, Josimar José da Silva realizava, 

no seu Trabalho de Conclusão de Curso, a mesma análise e avaliação.  

Segunda etapa. O autor realizou a comparação de suas análises com as de Josimar e 

também com os dados estatísticos recebidos da Fundação Carlos Chagas (FCC), que indicavam a 

porcentagem de acerto de cada questão. Em seguida, apontou as discrepâncias e as possíveis 

causas que as originaram; identificou e analisou as questões presentes em mais de um nível, isto 

é, as questões transversais; e aplicou um questionário eletrônico
2
. É importante ressaltar que os 

dados da FCC só foram disponibilizados para o autor após o término da primeira etapa. 

Terceira etapa. O autor concluiu o trabalho apresentando suas considerações e 

recomendações obtidas a partir de suas percepções e das respostas do questionário eletrônico de 

dez perguntas, respondido por 183 professores da rede pública.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
2
 Disponível em: <http://www.surveymonkey.com/s/5QWSC3P>. Acesso em: 29 jan 2013. 



3 

 

2. Análise das Provas  

Neste capítulo, são apresentadas as análises das questões, Nível 3 dos anos 2011 e 2012, 

segundo a adequação do conteúdo, da linguagem e da clareza em relação à escolaridade ou à 

maturidade dos alunos. 

A classificação da questão como fácil, média ou difícil, atendeu ao seguinte critério: 

Questão fácil. A maioria dos alunos bem  preparados (isto é, que são aprovados sem dificuldade 

na disciplina) deve ser capaz de resolver. 

Questão média. Cerca de metade dos alunos bem preparados deve ser capaz de resolver. 

Questão difícil. Mesmo os alunos bem preparados devem ter dificuldades em resolver.    

Após o término das análises das questões, as duas provas foram comparadas entre si 

quanto ao grau de dificuldade. 

As análises do autor e de Josimar, apresentadas neste capítulo, são decorrentes das suas 

percepções e foram  realizadas de forma independente, sem a comunicação entre os mesmos e 

sem o conhecimento da porcentagem de acerto de cada questão. Mais claramente, a análise das 

questões terminou em dezembro de 2012 e os dados estatísticos da FCC só foram recebidos pelo 

autor e por Josimar, em janeiro de 2013. 
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2.1. Prova de 2011 – Nível 3 

 

Josimar Silva. Enunciado simples, claro e objetivo, mesmo com a omissão de que os trechos da 

corda que estão entre duas roldanas são paralelos. Questão difícil. Adequada ao Nível 3. 

Cláudio Silveira. Enunciado simples, claro e objetivo, apesar de ser uma questão difícil. 

Adequada ao Nível 3. 

 

Josimar Silva. Enunciado simples, claro e objetivo. Questão fácil, exigindo conteúdo básico e 

raciocínio. Adequada ao Nível 3.  

Cláudio Silveira. Enunciado simples, claro e objetivo. Exige uma manipulação das medidas dos 

segmentos horizontal, vertical e diagonal não muito elementar. Questão de dificuldade média. 

Adequada ao Nível 3.  
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Josimar Silva. Enunciado claro. Questão fácil, mas do tipo verdadeiro ou falso. O aluno não é 

capaz de resolver o problema sem ver as opções, tendo que analisá-las, uma a uma. Porém, ainda 

assim, a questão é aceitável para o Nível 3. 

Cláudio Silveira. Enunciado simples, claro e objetivo. Questão fácil que explora análise gráfica. 

Adequada ao Nível 3. 
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Josimar Silva. Enunciado simples, claro e objetivo. Questão de dificuldade média. Adequada ao 

Nível 3. A resolução apresentada pelo comitê da OBMEP não é boa. Segue uma resolução que 

deveria ser divulgada: 

Tem-se que, no cômputo geral de pontos do torneio, cada vitória geraria 3 pontos e cada empate, 

apenas dois pontos (déficit de 1 ponto). Logo o número de empates é igual ao número de déficits 

de 1 ponto. Verifica-se que foram, ao todo, 6 jogos. Se não houvesse empate, ter-se-ia um total 

de 3 × 6 = 18 pontos no torneio, mas como esse total foi de 5 + 3 + 3 + 2 = 13, isso significa que 

houve 18 – 13 = 5 empates. 

Cláudio Silveira. Enunciado simples, claro e objetivo. Questão de dificuldade média, que pode 

ser resolvida através da montagem e resolução de um sistema de equações do 1ºgrau com duas 

variáveis. Adequada ao Nível 3. Como sugestão, segue a seguinte solução, de caráter mais 

algébrico. 

v: número de partidas em que houve um vencedor 

e: número de partidas que terminaram empatadas 

Como foram realizados 6 jogos e distribuídos 13 pontos, tem-se que  









1323

6

ev

ev
 

Resolvendo esse sistema, conclui-se que e = 5. 
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Josimar Silva. Enunciado simples, claro e objetivo. Questão difícil, mas que não exige 

conteúdo, explora apenas o raciocínio. Adequada ao Nível 3. 

Cláudio Silveira. Enunciado claro e objetivo. Questão difícil, que exige boa capacidade de 

raciocínio. Adequada ao Nível 3. 

 

 

 

 

 

 

 

Josimar Silva. Não fica claro no enunciado que o corte feito para gerar uma tira produza um 

único lado da tira retangular. Uma vez admitindo isso, a questão pode ser classificada como 

fácil. Adequada ao Nível 3. 

Cláudio Silveira. Há problemas no enunciado. Deveria ter ficado mais claro o que é tira. O que 

deveria ser dito é que o corte é retilíneo, percorrendo toda a extensão de um dos lados do 

retângulo. Adequada ao Nível 3. 
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Josimar Silva. Enunciado simples, claro e objetivo. Questão fácil e adequada ao Nível 3. 

Cláudio Silveira. Enunciado simples, claro e objetivo. Questão fácil, resolvida diretamente com 

a aplicação do teorema de Pitágoras. Adequada ao Nível 3. 

 

Josimar Silva. Enunciado claro e objetivo. Questão de dificuldade média, exigindo apenas 

raciocínio, sem o emprego de qualquer conteúdo. Adequada ao Nível 3. 

Cláudio Silveira. Enunciado claro e objetivo. Questão de nível médio, aferindo a capacidade do 

aluno de raciocinar logicamente sobre sentenças falsas e verdadeiras, algo não muito explorado 

no ensino regular. Adequada ao Nível 3.  
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Josimar Silva. Enunciado simples, claro e objetivo. Questão clássica de combinatória, porém, se 

o aluno não a conhecer, terá dificuldade em resolvê-la. Questão difícil e adequada ao Nível 3.  

Cláudio Silveira. Enunciado simples, claro e objetivo. Questão de dificuldade média que exige 

algo mais que o mero uso do princípio multiplicativo. Adequada ao Nível 3. 

 

Josimar Silva. Enunciado simples, claro e objetivo. Questão de dificuldade média, envolvendo 

planificação de pirâmide e conceitos de geometria plana. Adequada ao Nível 3. 

Cláudio Silveira. Enunciado simples, claro e objetivo. Questão de dificuldade média, pois a 

menor distância que a aranha deve percorrer não é obtida com a planificação mais usual de uma 

pirâmide quadrangular. Leva vantagem o aluno que já estudou geometria espacial. Adequada ao 

Nível 3. 
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Josimar Silva. Enunciado claro e objetivo. Questão difícil, exigindo habilidade algébrica e 

raciocínio. Adequada ao Nível 3. 

Cláudio Silveira. Enunciado simples, claro e objetivo. Questão difícil que envolve a montagem 

e resolução nada elementar de um sistema de inequações a duas variáveis. Adequada ao Nível 3. 

 

 

 

Josimar Silva. Enunciado simples, claro e objetivo. Questão fácil e bem próxima do que se 

encontra em livros didáticos. Adequada ao Nível 3.  

 

Cláudio Silveira. Enunciado simples, claro e objetivo. Questão fácil de probabilidade, em que o 

aluno que já estudou o assunto leva vantagem. Adequada ao Nível 3.  
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Josimar Silva. Enunciado simples, claro e objetivo. Questão difícil, explorando o conceito de 

semelhança de triângulos. Adequada ao Nível 3. 

 

Cláudio Silveira. Enunciado simples, claro e objetivo. Questão de dificuldade média, 

envolvendo semelhança de triângulos. Adequada ao Nível 3. 

 

 

  



12 

 

 

Josimar Silva. Enunciado claro e objetivo. Questão clássica, mas que para o aluno que nunca 

fez nada parecido, pode apresentar alguma dificuldade. Questão de dificuldade média e adequada 

ao Nível 3. 

Cláudio Silveira. Enunciado claro e objetivo. Questão de dificuldade média, resolvida com o 

uso de razões e proporções. Adequada ao Nível 3. 

 

 

Josimar Silva. Enunciado claro e objetivo. Para o aluno que já se deparou com algo parecido 

(questões envolvendo paridade), a questão é fácil, mas se desconhece o modelo, é difícil. 

Adequada ao Nível 3. 

Cláudio Silveira. Enunciado claro. Questão muito difícil em que um aluno que não esteja 

habituado a lidar com questões afins dificilmente conseguirá resolver. Porém, ainda assim, a 

questão é aceitável para o Nível 3. 
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Josimar Silva. Enunciado simples, claro e objetivo. O aluno que já estudou geometria analítica, 

comumente abordada no 3º ano, terá uma ferramenta a mais para atacar o problema, conferindo, 

assim, alguma vantagem a estes alunos. Questão difícil. 

Cláudio Silveira. Enunciado simples, claro e objetivo para uma questão difícil, que exige uma 

maturidade no cálculo de áreas de figuras planas, normalmente não apresentada pela maioria dos 

alunos de ensino médio. Adequada ao Nível 3. 

 

 

 

Josimar Silva. Enunciado claro e objetivo. Questão difícil, que exige habilidade algébrica e 

atenção na leitura do enunciado. Adequada ao Nível 3. 

Cláudio Silveira. Enunciado claro e objetivo. Questão difícil e um pouco similar à questão 14, 

tanto no estilo quanto no instrumento matemático usado para sua resolução. Adequada ao 

Nível 3. 
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Josimar Silva. Enunciado simples, claro e objetivo. Questão difícil, exigindo raciocínio e 

cálculo numérico elementar. Adequada ao Nível 3. 

Cláudio Silveira. Enunciado simples, claro e objetivo. Apesar de tratar de um assunto tão 

elementar como divisão euclidiana, é uma questão difícil. Adequada ao Nível 3. 

 

 

Josimar Silva. Enunciado claro e objetivo. Questão difícil, exigindo raciocínio e cálculo 

numérico elementar. Adequada ao Nível 3.  

Cláudio Silveira. Enunciado simples, claro e objetivo. Questão difícil, que exige uma habilidade 

numérica apresentada por poucos alunos do ensino médio. Adequada ao Nível 3. 
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Josimar Silva. Enunciado claro e objetivo. Questão difícil, exigindo principalmente organização 

e raciocínio, além de aplicação do princípio multiplicativo. Adequada ao Nível 3. 

Cláudio Silveira. Enunciado claro. Questão difícil, pois a chance do aluno não enumerar todos 

os casos, para posteriormente aplicar o princípio multiplicativo, é muito grande. Adequada ao 

Nível 3. 
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Quadros e Gráficos 

Buscando um entendimento global da prova quanto ao seu grau de dificuldade, as 

análises feitas acima foram resumidas nos quadros e gráficos apresentados a seguir. 

 

Quadro 2. Prova de 2011 – Nível 3 – Josimar Silva 

Grau de dificuldade Número da questão Número de questões 

Fácil 2, 3, 6, 7 e 12 5 

Média 4, 8, 10 e 14 4 

Difícil 1, 5, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 11 

 

Quadro 3. Prova de 2011 – Nível 3 – Cláudio Silveira 

Grau de dificuldade Número da questão Número de questões 

Fácil 3, 7 e 12 3 

Média 2, 4, 6, 8, 9, 10, 13 e 14 8 

Difícil 1, 5, 11, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 9 

 

                    Gráfico 1. Josimar Silva              Gráfico 2. Cláudio Silveira 

  

 

 

  

25% 

20% 
55% 

Prova de 2011 - Nível 3 

Fácil Média Difícil

15% 

40% 

45% 

 Prova de 2011- Nível 3 

Fácil Média Difícil
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2.2.  Prova de 2012 – Nível 3 

 

 

Josimar Silva. Enunciado simples, claro e objetivo. Exigindo apenas cálculo numérico 

elementar e raciocínio. Questão fácil. Adequada ao Nível 3. 

Cláudio Silveira. Enunciado simples, claro e objetivo. Questão fácil, que utiliza o algoritmo da 

divisão. Adequada ao Nível 3. 
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Josimar Silva. Enunciado simples, claro e objetivo. Questão de grau de dificuldade médio, que 

exige análise da figura e é mais facilmente resolvida pelo aluno que já estudou progressão 

aritmética. Adequada ao Nível 3.  

Cláudio Silveira. Enunciado simples, claro e objetivo. Questão fácil em que o aluno que já 

estudou progressão aritmética leva vantagem. Adequada ao Nível 3.  

 

Josimar Silva. Enunciado simples, claro e objetivo. Questão difícil. Adequada ao Nível 3.  

Cláudio Silveira. Enunciado claro. Questão difícil em que a percepção do padrão numérico dos 

números da sequência não é nada elementar. Porém, ainda assim, a questão é aceitável para o 

Nível 3. 
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Josimar Silva. Enunciado claro e objetivo. Questão fácil, exigindo principalmente organização 

no raciocínio. Adequada ao Nível 3. 

Cláudio Silveira. Enunciado simples e claro. Questão fácil em que basta o aluno perceber a 

periodicidade das cartas para encaminhar corretamente a solução da questão. Adequada ao 

Nível 3. 
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Josimar Silva. Enunciado claro e objetivo. Questão fácil. Exige um tipo de análise de gráficos, 

não muito comum. É adequada ao Nível 3. 

Cláudio Silveira. Enunciado simples, claro e objetivo. Questão fácil de análise gráfica. 

Adequada ao Nível 3. 
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Josimar Silva. Enunciado simples, claro e objetivo. Questão fácil. Exige apenas visualização 

espacial. Adequada ao Nível 3. 

Cláudio Silveira. Enunciado claro e objetivo. Questão de dificuldade média envolvendo a 

planificação de um cubo, em que o aluno que já estudou geometria espacial leva vantagem. 

Adequada ao Nível 3. 

 

 

Josimar Silva. Enunciado simples, claro e objetivo. Questão fácil, cobrando raciocínio, além de 

cálculo com radical. Adequada ao Nível 3.  

Cláudio Silveira. Enunciado simples, claro e objetivo. Questão de dificuldade média que exige 

razoável habilidade com potências e radicais. Adequada ao Nível 3. 
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Josimar Silva. Enunciado simples, claro e objetivo. Questão fácil, exigindo alguma habilidade 

algébrica e o conhecimento do conceito de figuras planas semelhantes. Adequada ao Nível 3. 

Cláudio Silveira. Enunciado simples, claro e objetivo. Questão de dificuldade média, 

envolvendo semelhança de retângulos, com posterior resolução de uma equação do 2ºgrau. 

Adequada ao Nível 3. 

 

Josimar Silva. Enunciado simples, claro e objetivo. Questão difícil. A sua resolução fica 

facilitada com a ideia da soma dos termos de uma progressão aritmética, porém o mais 

importante é o raciocínio. Adequada ao Nível 3. 

Cláudio Silveira. Enunciado simples, claro e objetivo. Questão difícil em que a montagem da 

estratégia para somar os números contidos nas casas brancas não é muito óbvia. Adequada ao 

Nível 3.  
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Josimar Silva. Enunciado simples, claro e objetivo. Questão de nível médio. Exige muito mais 

raciocínio do que conteúdo. Adequada ao Nível 3. 

Cláudio Silveira. Enunciado simples, claro e objetivo. Questão difícil de geometria plana que 

exige alguns traçados e posterior aplicação do teorema de Pitágoras duas vezes. Adequada ao 

Nível 3. 

 

Josimar Silva. Enunciado fácil, claro e objetivo. Questão de dificuldade média, exigindo trato 

algébrico. Adequada ao Nível 3. 

Cláudio Silveira. Enunciado simples, claro e objetivo. Questão de dificuldade média que 

envolve razões e proporções, com posterior resolução de uma equação do 2º grau. Adequada ao 

Nível 3. 
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Josimar Silva. Enunciado simples, claro e objetivo. Questão difícil, com exigência de conteúdo 

e cálculo algébrico, além de raciocínio. Adequada ao Nível 3.  

 

Cláudio Silveira. Enunciado simples, claro, e objetivo. Questão difícil de áreas. Adequada ao 

Nível 3. 

 

 

Josimar Silva. Enunciado simples, claro e objetivo. Questão difícil, exigindo raciocínio 

aritmético. Adequada ao Nível 3. 

Cláudio Silveira. Enunciado simples, claro e objetivo. Questão difícil sobre teoria dos números, 

que um aluno não habituado com o tema provavelmente não irá resolver. Adequada ao Nível 3. 
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Josimar Silva. Enunciado simples, claro e objetivo. Questão difícil, exigindo conteúdo e 

raciocínio. Adequada ao Nível 3. 

Cláudio Silveira. Enunciado simples, claro e objetivo. Questão difícil de geometria plana que 

exige o uso do teorema de Pitágoras, análise dos ângulos internos dos triângulos e cálculo de 

áreas. Questão adequada ao Nível 3.  

 

 

Josimar Silva. Enunciado claro. Questão difícil e do tipo verdadeiro ou falso. O aluno não é 

capaz de resolver o problema sem ver as opções, tendo que analisá-las, uma a uma. Porém, ainda 

assim a questão é aceitável para o Nível 3.  

Cláudio Silveira. Enunciado simples, claro e objetivo. Questão difícil de raciocínio lógico. A 

ausência de uma pergunta obriga o aluno a analisar todas as opções até encontrar a resposta 

correta. Adequada ao Nível 3.  
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Josimar Silva. Enunciado complicado pela quantidade de informação, porém bem formulado. 

Questão difícil, exigindo capacidade de organização e representação de dados. Adequada ao 

Nível 3. 

Cláudio Silveira. Enunciado claro. Questão de dificuldade média de raciocínio lógico que 

novamente obriga o aluno a analisar todas as opções até encontrar a resposta correta.  Adequada 

ao Nível 3. 

 

 

Josimar Silva. Enunciado simples, claro e objetivo. Questão de dificuldade média, com 

exigência de conteúdos básicos de geometria plana e criatividade. Adequada ao Nível 3. 

Comentário – Cláudio Silveira. Enunciado claro. Questão difícil envolvendo a determinação de 

algumas grandezas lineares para o cálculo da área pedida. Adequada ao Nível 3. 
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Josimar Silva. Enunciado correto, mas poderia ter sido mais cuidadoso evitando que o trecho do 

comando “fiquem juntos e em um mesmo lado” pudesse, tão facilmente, ser lido como “fiquem 

juntos em um mesmo lado”, modificando profundamente a questão, com a simples supressão da 

conjunção “e”. Questão de dificuldade média, bem próxima do que se encontra em livros 

didáticos. Adequada ao Nível 3. 

Cláudio Silveira. Enunciado simples, claro e objetivo. Questão de dificuldade média que 

envolve a aplicação do princípio multiplicativo. Adequada ao Nível 3. 
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Josimar Silva. Enunciado simples, claro e objetivo. Modelo de questão conhecida, mas para o 

aluno que nunca se deparou com algo parecido, ela se mostrará difícil. Questão adequada ao 

Nível 3. 

Cláudio Silveira. Enunciado claro. Questão de dificuldade média, mas um pouco repetitiva se 

considerarmos que razões e proporções com posterior resolução de equação do 2º grau já foi 

cobrado na questão 11. Adequada ao Nível 3.  

 

 

Josimar Silva. Enunciado simples, claro e objetivo. Questão de dificuldade média, cuja maior 

exigência é de raciocínio. Adequada ao Nível 3. 

Cláudio Silveira. Enunciado claro. Questão de dificuldade média sobre probabilidade que exige 

uma atenta análise dos casos favoráveis. O aluno que já estudou o assunto leva certa vantagem. 

Adequada ao Nível 3. 
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Quadros e Gráficos 

Buscando um entendimento global da prova quanto ao seu grau de dificuldade, as 

análises feitas acima foram resumidas nos quadros e gráficos apresentados a seguir. 

 

Quadro 4. Prova de 2012 – Nível 3 – Josimar Silva 

Grau de dificuldade Número da questão Número de questões 

Fácil 1, 4, 5, 6, 7 e 8 6 

Média 2, 10, 11, 17, 18 e 20 6 

Difícil 3, 9, 12, 13, 14, 15, 16 e 19 8 

 

Quadro 5. Prova de 2012 – Nível 3 – Cláudio Silveira 

Grau de dificuldade Número da questão Número de questões 

Fácil 1, 2, 4 e 5 4 

Média 6, 7, 8, 11, 16, 18, 19 e 20 8 

Difícil 3, 9, 10, 12, 13, 14, 15 e 17 8 

 

                Gráfico 3. Josimar Silva                                    Gráfico 4. Cláudio Silveira 
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2.3. Comparação das Provas 

A fim de nortear a análise comparativa das provas, foi considerado relevante responder às 

perguntas a seguir. 

Primeira pergunta. Considera adequada a distribuição de conteúdos? Há conteúdos 

fundamentais para o nível que não foram cobertos na prova? 

Josimar Silva. Sim, a distribuição é adequada. Alguns conteúdos importantes não são cobertos 

porque alguns alunos ainda não os estudaram na escola, como, por exemplo, geometria espacial 

(que aparece discretamente), pois geralmente não é abordada no 1º ano do ensino médio. 

Cláudio Silveira. Sim, levando-se em conta o fato de que poucos conteúdos de ensino médio 

podem ser cobrados por causa dos alunos do 1º ano. O assunto funções poderia ter sido cobrado 

com mais ênfase. 

 

Segunda pergunta. Comparada à prova de 2011, considera que a prova de 2012 foi mais fácil, 

mais difícil, ou no mesmo grau de dificuldade? 

Josimar Silva. Mais fácil. As tabelas com os graus de dificuldade de cada questão, nas duas 

provas, sugerem que a prova de 2012 foi ligeiramente mais fácil do que a de 2011, por conter um 

número maior de questões fáceis. Vale destacar que não há um critério bem definido para a 

classificação e comparação de graus de dificuldade das provas. Por exemplo, se as questões 

classificadas como difíceis da OBMEP 2012 forem muito mais difíceis do que qualquer uma das 

questões classificadas como difíceis da OBMEP 2011, a comparação poderia apontar a de 2011 

como a mais fácil. Como não parece ser o caso, a análise feita indica a OBMEP 2012 como a 

mais fácil. 

 

Cláudio Silveira. Ligeiramente mais fácil. No comparativo de quantidade de questões fáceis, 

médias e difíceis há um equilíbrio, porém na prova de 2011 algumas questões classificadas como 

médias seriam, mais precisamente, médias para difíceis e algumas outras classificadas como 

difíceis seriam, na verdade, muito difíceis. 
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3. Comparação da análise prévia com o desempenho dos alunos3 

Nesta etapa, com o recebimento dos dados da FCC (porcentagem de acerto de cada 

questão da prova), foi realizada a comparação da análise feita no capítulo anterior com esses 

dados e apontadas as divergências mais extremas. Entretanto, para se realizar a comparação foi 

necessário relacionar o grau de dificuldade de cada questão com a porcentagem de acerto. Após 

uma análise do conjunto de dados recebidos, foi adotado que a fronteira entre as faixas 

(difícil/média e média/fácil) seria em 30% e em 50%, flexibilizando esses valores de acordo com 

as particularidades de cada série de porcentagens, a fim de se obter um melhor agrupamento dos 

graus de dificuldade. 

Essas porcentagens fornecidas pela FCC, apresentadas nos Quadros 6 e 8, são o resultado 

do desempenho dos 5% dos alunos indicados por cada escola para a Segunda Fase.  

Quadro 6. Prova de 2011 – Nível 3 – FCC 

Questão Acertos Grau de dificuldade 

14 58% Fácil 

17 51% Fácil 

7 49% Fácil 

19 48% Fácil 

9 47% Fácil 

6 46% Fácil 

15 46% Fácil 

5 42% Média 

11 41% Média 

16 41% Média 

18 38% Média 

12 37% Média 

13 37% Média 

3 34% Média 

2 31% Média 

10 31% Média 

4 27% Difícil 

8 26% Difícil 

1 25% Difícil 

20 24% Difícil 

Média: 39%  Mediana: 40%  

                                                 
3
 Este capítulo foi elaborado com a colaboração com o Professor Josimar José da Silva. 
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Quadro 7. Prova de 2011 – Nível 3 – FCC 

Grau de dificuldade Número da questão Número de questões 

Fácil 6, 7, 9, 14, 15, 17 e 19 7 

Média 2, 3, 5, 10, 11, 12, 13, 16 e 18 9 

Difícil 1, 4, 8 e 20 4 

 

Quadro 8. Prova de 2012 – Nível 3 – FCC 

Questão Acertos Grau de dificuldade 

2 68% Fácil 

16 66% Fácil 

9 60% Fácil 

8 56% Fácil 

13 50% Fácil 

14 49% Fácil 

4 42% Média 

3 41% Média 

12 39% Média 

11 38% Média 

15 34% Difícil 

10 33% Difícil 

1 32% Difícil 

17 32% Difícil 

6 31% Difícil 

19 29% Difícil 

5 28% Difícil 

20 28% Difícil 

18 27% Difícil 

7 16% Difícil 

Média: 40%  Mediana: 36% 

Quadro 9. Prova de 2012 – Nível 3 – FCC 

Grau de dificuldade Número da questão Número de questões 

Fácil 2, 8, 9, 13, 14 e 16 6 

Média  3, 4, 11, 12 4 

Difícil 1, 5, 6, 7, 10, 15, 17, 18, 19 e 20 10 
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3.1.  Comparação dos resultados  

O Quadro 10 apresenta, sinteticamente, os resultados das análises do autor, de Josimar, 

e da FCC. Ele permite perceber em quais questões houve discrepâncias relevantes, a saber: 9, 15, 

17 e 19. 

Quadro 10. Prova de 2011 – Nível 3 

 

No Quadro 10, a questão classificada simultaneamente como fácil (cor verde) e difícil 

(cor vermelha) foi denominada discrepante. Os próximos quadros apresentam a análise das 

questões mencionadas acima. 
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Quadro 11. Análise comparativa – Questão 9 

Prova de 2011 Análise inicial 

 

 

Josimar Silva. Enunciado simples, claro e 

objetivo. Questão clássica de combinatória, 

porém, se o aluno não a conhecer, terá 

dificuldade em resolvê-la. Questão difícil e 

adequada ao Nível 3. 

Cláudio Silveira. Enunciado simples, claro e 

objetivo. Questão de dificuldade média que 

exige algo mais que o mero uso do princípio 

multiplicativo. Adequada ao Nível 3. 

Comparando com o resultado da FCC 

Questão com 47% de acerto no Nível 3, classificada como fácil e com resultado discrepante 

em relação à análise inicial. 

Possíveis causas da discrepância  

Trata-se de uma questão bem diferente daquelas usualmente encontradas nos livros didáticos. 

Em vez da tradicional pergunta acerca da quantidade de números formados, pede a soma 

desses números. Isso exige algo mais que a simples aplicação do princípio multiplicativo. 

Quando o aluno não conhece esse modelo de questão, tem dificuldade em resolvê-la. As 

opções “A” e “C” apresentam números que terminam em 4, mesmo algarismo final de 4!, o 

que pode ter contribuído para o alto índice de acerto. 
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Quadro 12. Análise comparativa – Questão 15 

Prova de 2011 Análise inicial 

 

 

Josimar Silva. Enunciado claro e objetivo. 

Para o aluno que já se deparou com algo 

parecido (questões envolvendo paridade), a 

questão é fácil, mas se desconhece o modelo, é 

difícil. Adequada ao Nível 3. 

Cláudio Silveira. Enunciado claro. Questão 

muito difícil em que um aluno que não esteja 

habituado a lidar com questões afins 

dificilmente conseguirá resolver. Porém, ainda 

assim, a questão é aceitável para o Nível 3. 

Comparando com o resultado da FCC 

Questão com 46% de acerto no Nível 3, classificada como fácil e com resultado discrepante 

em relação à análise inicial. 

Possíveis causas da discrepância  

Questão de raciocínio lógico, envolvendo análise de paridade, que dificilmente é trabalhada 

em aulas regulares. Sem um treinamento prévio que envolva questões com estilo similar, é 

pouco provável que o aluno a resolva conscientemente. 

Parece ser muito improvável que o aluno tenha percebido que a quantidade de bolas pretas 

decai de duas em duas e que, por conseguinte, essa quantidade tem que ser, a todo o momento, 

ímpar. Isso implica a eliminação de todos os distratores, o que justificaria o índice de acertos 

apresentado. 
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Quadro 13. Análise comparativa – Questão 17 

Prova de 2011 Análise inicial 

 

 

Josimar Silva. Enunciado claro e objetivo. 

Questão difícil, que exige habilidade algébrica 

e atenção na leitura do enunciado. Adequada 

ao Nível 3. 

Cláudio Silveira. Enunciado claro e objetivo. 

Questão difícil e um pouco similar à questão 

14, tanto no estilo quanto no instrumento 

matemático usado para sua resolução. 

Adequada ao Nível 3. 

Comparando com o resultado da FCC 

Questão com 51% de acerto no Nível 3, classificada como fácil e com resultado discrepante 

em relação à análise inicial. 

Possíveis causas da discrepância  

Montar e manipular as equações que traduzem os movimentos é uma tarefa nada elementar 

que provavelmente não está ao alcance da maioria dos alunos, apesar da questão ter 

apresentado 51% de acertos. 

As opções “A” e “B” são facilmente descartáveis, o que encoraja o aluno a testar as três 

opções restantes, sendo que a resposta já se encontra na opção “C”, o que pode ser constatado 

por inspeção, sem maiores dificuldades. Portanto, os distratores não são bons e, 

provavelmente, contribuíram para o elevado percentual de acertos. 
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Quadro 14. Análise comparativa – Questão 19 

Prova de 2011 Análise inicial 

 

 

Josimar Silva. Enunciado claro e objetivo. 

Questão difícil, exigindo raciocínio e cálculo 

numérico elementar. Adequada ao Nível 3.  

Cláudio Silveira. Enunciado simples, claro e 

objetivo. Questão difícil, que exige uma 

habilidade numérica apresentada por poucos 

alunos do ensino médio. Adequada ao Nível 3. 

 

Comparando com o resultado da FCC 

Questão com 48% de acerto no Nível 3, classificada como fácil e com resultado discrepante 

em relação à análise inicial. 

Possíveis causas da discrepância  

Entende-se que a análise das posições dos algarismos na primeira linha da tabela, de forma a 

maximizar a soma dos nove números formados na linha seguinte, é um passo que seria dado 

por uma pequena parcela dos alunos. 

Entretanto, os distratores são ruins, pois há quatro opções em que o algarismo das centenas é 

4, o que pode ter levado o aluno a descartar a opção “A”. Houve a preferência pela opção “B” 

pois, dentre as outras quatro opções, é a que apresenta a maior soma. 
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O Quadro 14 apresenta, sinteticamente, os resultados das análises do autor, de Josimar, 

e da FCC. Ele permite perceber em quais questões houve discrepâncias relevantes, a saber: 1, 5, 

6, 7, 9, 13, 14 e 16. 

 

Quadro 15. Prova de 2012 – Nível 3 

 

No Quadro 14, a questão classificada simultaneamente como fácil (cor verde) e difícil 

(cor vermelha) foi denominada discrepante. Os próximos quadros apresentam a análise das 

questões mencionadas acima. 
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Quadro 16. Análise comparativa – Questão 1 

Prova de 2012 Análise inicial 

 

 

Josimar Silva. Enunciado simples, claro e 

objetivo. Exigindo apenas cálculo numérico 

elementar e raciocínio. Questão fácil. 

Adequada ao Nível 3. 

Cláudio Silveira. Enunciado simples, claro e 

objetivo. Questão fácil, que utiliza o algoritmo 

da divisão. Adequada ao Nível 3. 

Comparando com o resultado da FCC 

Questão com 32% de acerto no Nível 3, classificada como difícil e com resultado discrepante 

em relação à análise inicial. 

Possíveis causas da discrepância  

A questão exige o reconhecimento de uma periodicidade bastante elementar, seguida de uma 

simples divisão euclidiana. Isso justificaria ser essa a primeira questão da prova, que 

pretensamente deveria ser fácil.  

Pode ter havido uma dificuldade do aluno na percepção das posições do menor quadrado no 

decorrer dos giros e suas sistemáticas repetições. Além disso, pode ter ocorrido uma confusão 

entre a posição do quadrado menor após 2012 giros e a 2012
a
 posição dele, tomando a posição 

inicial como a 1
a
 posição. Noutras palavras, o fato do 1

o
 giro produzir a 2

a
 posição pode ter 

provocado a confusão, levando o aluno a assinalar se as opções “C” ou “D”. 

De qualquer forma, foi uma surpresa o baixo percentual de acertos. 
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Quadro 17. Análise comparativa – Questão 5 

Prova de 2012 Análise inicial 

 

 

Josimar Silva. Enunciado claro e objetivo. 

Questão fácil. Exige um tipo de análise de 

gráficos, não muito comum. É adequada ao 

Nível 3. 

Cláudio Silveira. Enunciado simples, claro e 

objetivo. Questão fácil de análise gráfica. 

Adequada ao Nível 3. 

 

Comparando com o resultado da FCC 

Questão com 28% de acerto no Nível 3, classificada como difícil e com resultado discrepante 

em relação à análise inicial. 

Possíveis causas da discrepância  

Entendeu-se ser uma questão fácil, pois as informações contidas no gráfico são muito claras, 

além de ser possível excluir facilmente alguns distratores pela análise das posições relativas 

dos carros ao longo do tempo. 

Entretanto, trata-se de uma análise gráfica diferente da que o aluno está habituado. Nela, o 

aluno precisa estabelecer também a comparação entre os dois gráficos e não apenas analisar 

cada gráfico em relação aos eixos coordenados. 
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Quadro 18. Análise comparativa – Questão 6 

Prova de 2012 Análise inicial 

 

 

Josimar Silva. Enunciado simples, claro e 

objetivo. Questão fácil. Exige apenas 

visualização espacial. Adequada ao Nível  

Cláudio Silveira. Enunciado claro e objetivo. 

Questão de dificuldade média envolvendo a 

planificação de um cubo, em que o aluno que já 

estudou geometria espacial leva vantagem. 

Adequada ao Nível 3. 

Comparando com o resultado da FCC 

Questão com 31% de acerto no Nível 3, classificada como difícil e com resultado discrepante 

em relação à análise inicial. 

Possíveis causas da discrepância  

Acreditou-se não ser uma questão difícil, pois o cubo é um sólido geométrico bastante familiar 

aos alunos e a análise das posições das letras fica restrita a somente duas faces que são 

opostas. 

Porém, vale ressaltar a dificuldade natural do aluno em lidar com visualizações espaciais, 

além de haver uma parcela considerável que ainda não estudou formalmente geometria 

espacial. 
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Quadro 19. Análise comparativa – Questão 7 

Prova de 2012 Análise inicial 

 

 

 

Josimar Silva. Enunciado simples, claro e 

objetivo. Questão fácil, cobrando raciocínio, 

além de cálculo com radical. Adequada ao 

Nível 3.  

Cláudio Silveira. Enunciado simples, claro e 

objetivo. Questão de dificuldade média que 

exige razoável habilidade com potências e 

radicais. Adequada ao Nível 3. 

Comparando com o resultado da FCC 

Questão com 16% de acerto no Nível 3, classificada como difícil e com resultado discrepante 

em relação à análise inicial. 

Possíveis causas da discrepância  

Causou grande surpresa o baixíssimo percentual de acertos da questão (questão mais errada da 

prova), pois há outras questões nessa mesma prova com um grau de exigência de maturidade 

matemática bem maior que tiveram um aproveitamento melhor.  

Se a quantidade de parcelas iguais a 17
2
 for representada por k

2
, encontra-se k = 51, o que 

pode ter levado o aluno a assinalar a opção “B”, em vez de 51
2
 = 2601, opção “E”, resposta da 

questão. Sendo assim, a opção “B” constituiria uma “pegadinha”. Some-se ao exposto, a 

dificuldade apresentada por muitos alunos em lidar com radicais. 
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Quadro 20. Análise comparativa – Questão 9 

Prova de 2012 Análise inicial 

 

 

Josimar Silva. Enunciado simples, claro e 

objetivo. Questão difícil. A sua resolução fica 

facilitada com a ideia da soma dos termos de 

uma P.A., porém o mais importante é o 

raciocínio. Adequada ao Nível 3. 

Cláudio Silveira. Enunciado simples, claro e 

objetivo. Questão difícil em que a montagem da 

estratégia para somar os números contidos nas 

casas brancas não é muito óbvia. Adequada ao 

Nível 3.  

Comparando com o resultado da FCC 

Questão com 60% de acerto no Nível 3, classificada como fácil e com resultado discrepante 

em relação à análise inicial. 

Possíveis causas da discrepância  

Uma sequência de inteiros de 1 a 25, cujo termo central é 13, pode justificar o alto índice de 

acerto dessa difícil questão, na qual se pede o número da casa central. 

Trata-se de uma questão em que se conjectura que o percentual de alunos que efetivamente 

conseguiram resolvê-la foi bem menor do que os que simplesmente marcaram a opção correta. 

A percepção de que as casas brancas constituem juntas uma linha, uma coluna e duas 

diagonais, com três exclusões do número da casa central, não parece ser elementar. 
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Quadro 21. Análise comparativa – Questão 13 

Prova de 2012 Análise inicial 

 

 

Josimar Silva. Enunciado simples, claro e 

objetivo. Questão difícil, exigindo raciocínio 

aritmético. Adequada ao Nível 3. 

Cláudio Silveira. Enunciado simples, claro e 

objetivo. Questão difícil sobre teoria dos 

números, em que um aluno não habituado com 

o tema provavelmente não irá resolver. 

Adequada ao Nível 3. 

 

Comparando com o resultado da FCC 

Questão com 50% de acerto no Nível 3, classificada como fácil e com resultado discrepante 

em relação à análise inicial. 

Possíveis causas da discrepância  

Avaliou-se que as opções de resposta colaboraram firmemente para que a questão tivesse um 

significativo percentual de acertos. 

Tendo-se a percepção de que a questão envolve divisibilidade, a única opção que apresenta 

um divisor de 299 é a opção “D”, que corresponde à resposta correta. 

Parece ser pouco provável que metade dos alunos tenha feito a análise das possibilidades com 

a posterior conclusão de que foram feitas treze blusas. 
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Quadro 22. Análise comparativa – Questão 14 

Prova de 2012 Análise inicial 

 

 

Josimar Silva. Enunciado simples, claro e 

objetivo. Questão difícil, exigindo conteúdo e 

raciocínio. Adequada ao Nível 3. 

Cláudio Silveira. Enunciado simples, claro e 

objetivo. Questão difícil de geometria plana 

que exige o uso do teorema de Pitágoras, 

análise dos ângulos internos dos triângulos e 

cálculo de áreas. Questão adequada ao Nível 3.  

 

Comparando com o resultado da FCC 

Questão com 49% de acerto no Nível 3, classificada como fácil e com resultado discrepante 

em relação à análise inicial. 

Possíveis causas da discrepância  

Questão que exige boa maturidade geométrica para ser efetivamente resolvida, por envolver o 

uso conveniente do teorema de Pitágoras, além da análise das medidas dos ângulos internos 

dos triângulos e posterior comparação de suas áreas. 

No entanto, a figura permite que, de forma aproximada, o aluno estime que  DE = EB = 2AD, 

o que implicaria Área (CDE) = Área (CEB) = 2Área (CAD), já que os referidos triângulos têm 

a mesma altura. Se Área (CDE) = 1, então Área (ABC) = 1 + 1 + 0,5 = 2,5, sendo a opção “C” 

a que mais se aproxima desse valor. 
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Quadro 23. Análise comparativa – Questão 16 

Prova de 2012 Análise inicial 

 

 

Josimar Silva. Enunciado complicado pela 

quantidade de informação, porém bem 

formulado. Questão difícil, exigindo 

capacidade de organização e representação de 

dados. Adequada ao Nível 3. 

Cláudio Silveira. Enunciado claro. Questão de 

dificuldade média de raciocínio lógico que 

obriga o aluno a analisar todas as opções até 

encontrar a resposta correta.  Adequada ao 

Nível 3. 

Comparando com o resultado da FCC 

Questão com 66% de acerto no Nível 3, classificada como fácil e com resultado discrepante 

em relação à análise inicial. 

Possíveis causas da discrepância  

A questão apresenta elevado grau de dificuldade, porém foi a segunda mais acertada da prova. 

O surpreendente percentual de acerto (66%) pode ser consequência das relações 

Vitor = Lúcia + 3 e Pedro = Cláudia + 5, que pode ter sido entendido como um forte indício 

de que Pedro tenha sido o marido que mais livros comprou. 

Avaliou-se que toda a análise de casos que a questão exige para ser efetivamente resolvida foi 

feita por uma pequena parcela dos alunos, o que reforça a impressão de que, numa prova de 

múltipla escolha, uma questão muito acertada não significa necessariamente que foi de fato 

resolvida. 

Conclui-se, portanto, que a construção das opções de resposta deve merecer atenção tão 

grande quanto a própria construção do enunciado da questão, a fim de não gerar esse tipo de 

distorção. 
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3.2 Análise das questões transversais 

Questões transversais são aquelas que estão presentes em mais de um nível, e têm por 

finalidade enfatizar que, para a sua resolução, não é necessário o emprego de conteúdo 

específico. Nesta seção, verificou-se se a adequação as questões e se a porcentagem de acertos 

com relação aos níveis foi comparativamente coerente.  

Quadro 24. Questões transversais por ano 

Prova 2011 2012 

Nível 1, 2 e 3 3 3 

Nível 1 e 2 2 3 

Nível 2 e 3 2 3 

Nível 1 e 3 0 0 

 

Quadro 25. Questões transversais de 2011 

Prova de 2011 Nível 1 Nível 2 Nível 3 

 

 

 

Questão 7 

 

 

 

Acertos: 33% 

 

 

 

Questão 5 

 

 

 

Acertos: 39% 

 

A questão é adequada aos dois níveis, pois pode ser resolvida por simples contagem direta. 

Os percentuais de acerto são coerentes.  

 

 

 

Questão 9 

 

 

Acertos: 10% 

 

 

 

 

 

Questão 6 

 

 

Acertos: 19% 

 

 

Questão 1 

 

 

Acertos: 25% 

A questão é adequada aos três níveis, pois para a sua resolução basta o conhecimento de 

operações básicas. Porém, a baixa porcentagem de acerto evidencia que o aluno não 

compreendeu o funcionamento do sistema mecânico apresentado. 
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Questão 14 

 

 

Acertos: 17% 

 

 

Questão 8 

 

 

Acertos: 21% 

 

 

Questão 4 

 

 

Acertos: 27% 

A questão é adequada e os percentuais de acerto são coerentes. Pode ser resolvida do 

seguinte modo: 

Tem-se que, no cômputo geral de pontos do torneio, cada vitória geraria 3 pontos e cada 

empate, apenas dois pontos (déficit de 1 ponto). Logo o número de empates é igual ao 

número de déficits de 1 ponto. Verifica-se que foram, ao todo, 6 jogos. Se não houvesse 

empate, ter-se-ia um total de 3 × 6 = 18 pontos no torneio, mas como esse total foi de 

5 + 3 + 3 + 2 = 13, isso significa que houve 18 – 13 = 5 empates. 

Porém, entende-se que a construção desse raciocínio é pouco provável para alunos dos 

Níveis1 e 2. 

 

 

 

Questão 16 

 

 

Acertos: 19% 

 

 

Questão 11 

 

 

Acertos: 17% 

 

A questão é adequada. Os percentuais de acerto não são coerentes em virtude de o aluno do 

Nível 1, possivelmente, ter resolvido a questão por meio de conjecturas, diferentemente do 

que deve ter acontecido com o aluno do Nível 2, pois o mesmo tende a utilizar ferramentas 

algébricas que podem inibir a criatividade. 

 

 

 

Questão 20 

 

 

Acertos: 34% 

 

 

Questão 12 

 

 

Acertos: 36% 

 

 

Questão 5 

 

 

Acertos: 42% 

A questão é adequada e a porcentagem de acerto é coerente.  
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Questão 19 

 

 

Acertos: 40% 

 

 

Questão 15 

 

 

Acertos: 46% 

A questão é adequada aos dois níveis e a porcentagem de acerto é coerente. 

 

  

 

Questão 14 

 

 

Acertos: 30% 

 

 

Questão 8 

 

 

Acertos: 26% 

A incoerência das porcentagens de acertos pode indicar que a opção correta tenha sido 

escolhida de modo aleatório, devido à dificuldade da questão. 

 

 

 

Quadro 26. Questões transversais de 2012 

Prova de 2012 Nível 1 Nível 2 Nível 3 

 

 

 

Questão 6 

 

 

Acertos: 34% 

 

 

 

Questão 4 

 

 

Acertos: 38% 

 

A questão é adequada aos dois níveis e a porcentagem de acerto é coerente. Porém, 

percebe-se que a opção “A” pode ter atraído uma parte de alunos, principalmente os do 

Nível 1, pois há uma fração equivalente a 0,48 cujo numerador é 24. Em relação à 

porcentagem de acerto do Nível 2, esperava-se um valor maior.  
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Questão 9  

 

 

 

Acertos: 20% 

 

 

 

 

 

 

 

Questão 3 

 

 

 

Acertos: 24% 

 

 

 

 

Questão 1 

 

 

 

Acertos: 32% 

A questão é adequada aos três níveis e a porcentagem de acerto é coerente. A questão exige 

o reconhecimento de uma periodicidade bastante elementar, seguida de uma simples divisão 

euclidiana. Pode ter havido uma dificuldade do aluno na percepção das posições do menor 

quadrado no decorrer dos giros e suas sistemáticas repetições. De qualquer forma, foi uma 

surpresa o baixo percentual de acertos. 

 

 

 

Questão 12 

 

 

Acertos: 39% 

 

 

Questão 6 

 

 

Acertos: 46% 

 

A questão é adequada aos dois níveis e os percentuais de acerto são coerentes.  

 

 

 

Questão 18 

 

 

Acertos: 39% 

 

 

Questão 11 

 

 

Acertos: 44% 

 

A questão é adequada aos dois níveis e a porcentagem de acerto é coerente. No nível 1, o 

aluno deve ter resolvido utilizando conjecturas, como por exemplo a construção de uma 

tabela, enquanto que, no Nível 2, o aluno deve ter utilizado processos algébricos. 

 

 

 

 

Questão 19 

 

 

Acertos: 33% 

 

 

 

Questão 17 

 

 

Acertos: 33% 

 

 

 

Questão 15 

 

 

Acertos: 34% 

 

A questão é adequada aos três níveis, tendo grau de dificuldade bem elevado. O empate dos 
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percentuais, praticamente nos três níveis, sugere que esses acertos foram oriundos de 

“chute”. As três primeiras opções são atrativas por parecerem maiores (por causa da 

posição da figura). Parece ter havido descarte das duas últimas opções e as escolhas se 

dividiram igualmente entre as três primeiras.  

 

 

 

 

 

Questão 20 

 

 

Acertos: 62% 

 

 

 

Questão 20 

 

 

Acertos: 66% 

 

 

 

Questão 16  

 

 

Acertos: 66% 

 

A questão é adequada aos três níveis. Apesar de comparativamente coerentes, os 

percentuais de acerto são surpreendentes, consequência das relações Vitor = Lúcia + 3 e 

Pedro = Cláudia + 5, que pode ter sido entendido como um forte indício de que Pedro tenha 

sido o marido que mais livros comprou. Provavelmente, o número de alunos que resolveu 

efetivamente a questão foi muito menor do que o indicado pelos percentuais. 

 

  

 

Questão 9 

 

 

Acertos: 58% 

 

 

Questão 2 

 

 

Acertos: 68% 

 

A questão é adequada aos dois níveis e a porcentagem de acerto é coerente. É possível que 

os alunos do Nível 3, que já estudaram progressão aritmética, levem certa vantagem. 

 

 

  

 

 

Questão 12 

 

 

Acertos: 37% 

 

 

 

Questão 4 

 

 

Acertos: 42% 

 

A questão é adequada aos dois níveis e a porcentagem de acerto é coerente.  
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Questão 19 

 

Acertos: 43% 

 

 

Questão 9 

 

Acertos: 60% 

 

A questão é adequada aos dois níveis e os percentuais de acerto são coerentes. É possível 

que os alunos do Nível 3, que já estudaram progressão aritmética, levem certa vantagem, 

justificando assim a diferença dos percentuais. 
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4. Conclusão 

Leciono no ensino básico (fundamental e médio) desde 1992, tendo no ano de 1995 me 

licenciado em Matemática pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Desde então, 

passei por vários colégios públicos e privados.  

Nos anos de 1996 e 1997, participei dos cursos de aperfeiçoamento para professores de 

Matemática do ensino médio, promovidos pelo IMPA.  

Atualmente leciono nas seguintes instituições: 

 - Colégio Pedro II, colégio público, desde 1997; 

 - Colégio pH, colégio privado, desde 2003. 

Toda a experiência acumulada em 21 anos de magistério, atuando há 17 anos no ensino 

público, sempre em contato direto com os alunos, me permite tecer algumas impressões sobre a 

OBMEP e fazer algumas recomendações tanto às escolas e professores quanto ao Comitê de 

Provas da OBMEP. 

A análise detida das duas últimas provas de 1ªfase da OBMEP evidencia o esmero com 

que elas foram montadas. Impressiona a originalidade das questões, bem diferentes daquelas 

habitualmente encontradas nos livros didáticos regulares, com enunciados agradáveis, mas que 

não comprometem o rigor matemático e que, em geral, não necessitam de grande ferramental 

matemático para serem resolvidas. Vale mais a criatividade e boa percepção do aluno ao se 

deparar com as diversas situações apresentadas. 

Nota-se que não há uma preocupação excessiva com contextualizações, mostrando que a 

matemática é bela por si só e que para uma prova ser atraente não precisa obrigatoriamente 

apresentar contextos reais ligados ao cotidiano do aluno, que muitas vezes soam mais como 

pretexto. 

A OBMEP representa uma grande oportunidade para os alunos das escolas públicas 

desenvolverem suas aptidões, fugindo do lugar comum do dia a dia da sala de aula. Os 

professores, por sua vez, são instados a se aprimorar e são instigados a movimentarem as suas 

mentes e continuar estudando. Isso gera reflexos positivos no sua prática docente, a fim de 

formar jovens mais preparados para enfrentar os desafios de uma sociedade cada vez mais 

exigente e seletiva. 
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Seguem algumas recomendações para as duas pontas do processo: escolas/professores e 

comitê de provas, visando sempre o aprimoramento de uma atividade tão bem realizada e 

fazendo com que o aluno seja o grande beneficiado de todo esse processo.  

 

Recomendações para as escolas/professores 

As escolas devem fazer junto ao seu corpo docente um trabalho de divulgação da 

OBMEP, no sentido de mostrar a sua existência, importância e alcance nacional, tanto em termos 

quantitativos (número de escolas e alunos participantes) quanto em termos qualitativos 

(qualidade da prova, crescimento dos alunos, premiação, desdobramentos,...).  

Caso a escola tenha condições (salas de aula disponíveis, docentes estimulados, alunos 

interessados), poderia criar, fora da grade regular de aulas, uma atividade de discussão de 

problemas interessantes de matemática, sem preocupações meramente conteudistas, onde o foco 

seria na discussão de ideias e abordagens que despertem no aluno o gosto pela matemática e suas 

múltiplas possibilidades.  

Conscientizar os professores que é muito importante garantir que a logística de aplicação 

e correção das provas da OBMEP se dê da forma mais organizada e idônea possível.  

Divulgar amplamente que o site da OBMEP oferece farto material que serve de suporte 

para alunos e professores, no sentido de poderem se aprimorar e buscar algo diferente do que 

comumente se encontra nos livros didáticos regulares. 

Tentar mudar a visão que uma parcela dos docentes possui de que a OBMEP é mais uma 

daquelas atividades impostas que geram trabalho extra, fazendo-os ver que o ganho que 

professor e aluno podem ter é imensurável. 

Fazer ver aos alunos que, diferente do algumas outras olimpíadas, o foco da OBMEP não 

é apenas nos alunos que se destacam fortemente em matemática. Ela visa também o alunado em 

geral, no sentido de minimizar a rejeição pela disciplina e mostrar que a matemática pode 

contribuir para a sua formação geral de forma direta ou indireta.   

 

Recomendações para o Comitê de Provas da OBMEP 

Ter especial atenção na elaboração das cinco opções que compõem a múltipla escolha de 

cada questão. Percebeu-se que, em algumas questões de elevado nível de dificuldade, era fácil 
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suspeitar fortemente que alguns distratores poderiam ser eliminados, aumentado o percentual 

esperado de acertos, sem que o aluno tenha necessariamente resolvido a questão. 

Buscando gerar um efeito psicológico positivo no aluno em geral, procurar organizar a 

prova de maneira que especialmente a primeira questão seja destacadamente mais fácil que as 

demais. 

Evitar que na mesma prova haja duas questões que envolvam contextos similares, mesmo 

que o ferramental matemático para sua resolução não seja exatamente o mesmo. 

Procurar apresentar mais de uma resolução para cada questão no gabarito comentado que 

é disponibilizado no site da OBMEP. 

Particularmente em relação à prova do nível 3, a única das três provas que abarca alunos 

de três anos distintos, sugere-se: 

- Evitar, na medida do possível, questões que flagrantemente podem ser resolvidas com mais 

facilidade por um aluno que esteja um ou dois anos à frente de outro; 

- Colocar mais questões que envolvam análise e interpretação gráfica; 

- Acrescentar questões que envolvam porcentagem, assunto que não assusta os alunos e que 

motiva a criação de uma gama de questões variadas, muito interessantes e com diferentes graus 

de dificuldade.    
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Anexo – Questionário 

Primeira pergunta. 

 
 

Segunda pergunta.
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Terceira pergunta. 

 
 

 

Quarta pergunta. 
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Quinta pergunta. 

 
 

Sexta pergunta. 
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Sétima pergunta. 

 

 

Oitava pergunta. 
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Nona pergunta. 

 
 

Décima pergunta. 

 
 

 


