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Manual da prova OPM 2021
A prova da OPM 2021 deverá ser resolvida pelos grupos de 3 (três) alunos
inscritos na Olimpíada.

Relembramos aqui algumas instruções importantes. Por isso, leia com atenção!

Data da Prova: 30/10/2021 (sábado)

Horário da Prova: De 08:00h às 12:30h

Obs.: No dia da prova, a partir das 7:30h, e durante toda a prova, a
equipe da OPM estará disponível para qualquer dúvida ou problema
através do Google Meet no link:

meet.google.com/idg-xacm-emi

● A prova de cada nível será enviada para o e-mail do coordenador da
equipe às 7:30h do dia 30/10/2021.

É de extrema importância que o e-mail do coordenador esteja
corretamente cadastrado. Para verificar se seu e-mail está corretamente
cadastrado, basta acessar a lista de inscritos no site da OPM em
www.mat.ufpb.br/opm

● O coordenador ficará responsável de enviar a prova a todas as equipes
sob sua responsabilidade.

● As equipes devem resolver as questões da prova sem qualquer ajuda
dos professores, pais ou responsáveis.

● As equipes podem se reunir para resolver a prova da maneira que
acharem mais apropriada: na escola, em casa, por videochamada, etc.

● Não são permitidas quaisquer fontes de consulta bibliográfica.
● As questões devem ser resolvidas em folhas separadas.
● Em cada folha de resposta, os integrantes da equipe devem escrever,

obrigatoriamente, seus nomes e o nome da equipe (opcional) de
maneira legível no cabeçalho da folha.
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● Uma vez finalizada a prova, os alunos devem escanear todas as
questões e fazer o upload das soluções no link do Google Forms que
será disponibilizado juntamente com a prova. As respostas deverão
ser colocadas no link específico daquela questão.

Atenção: Para enviar a prova pelo Google Forms é necessário ter uma
conta gmail. Caso o coordenador, ou os alunos, não tenham conta do
gmail, poderão enviar as soluções da prova para o e-mail da OPM:
opmatematica.ufpb@gmail.com

Caso as respostas sejam enviadas por e-mail, pedimos que adicione ao
e-mail as informações:

Nome do Coordenador;

Nome da Escola;

Nome da Equipe (opcional);

Nome dos Alunos.

● Na hora de escanear, e somente neste momento, os alunos podem ter
ajuda de professores, pais ou responsáveis.

● Pedimos que tenham atenção no momento de escanear a prova de
modo que o arquivo seja legível, para facilitar o momento de correção
por parte da OPM.

● A OPM não se responsabiliza pela perda de pontos em questões nas
quais a equipe de correção não consiga entender a resposta devido à
má qualidade da imagem.

● As equipes terão até 12h30 do mesmo dia (30/10/2021) para enviar a
resolução da prova escaneada. Não haverá tempo extra para o envio de
arquivos. Por isso, sugerimos que as equipes resolvam a prova até as
12:00h e usem o restante do tempo para escanear e enviar a prova.

Em caso de dúvida, contate a equipe da OPM 2021 pelo e-mail:
opmatematica.ufpb@gmail.com.

Boa prova!

Regulamento – Página 2 de 2

mailto:opmatematica.ufpb@gmail.com
mailto:opmatematica.ufpb@gmail.com

