
 
 

COMUNICADO OIMC 006/2020 - 25/09 

 

 

 

 

COMUNICADO IMPORTANTE: 

Parabéns a todos os participantes da 1ª OIMC  - Olimpíada Internacional de matemática e do Conhecimento. 
Congratulações a todos os times que conquistaram a vaga para a 2ª fase. 
 

Calendário de atividades da 2ª fase: 

Para termos um maior período de preparação, realizar um simulado e disponibilizar questões desafios, estamos               

alterando a data da 2ª fase. 

2ª fase  - 21/10 – quarta-feira  - período das 15h às 22h horário de Brasília 

(Prova ficará disponível pelo período de 7 horas) 

Resultado da 2ª  fase 28/10 – quarta-feira  

Simulado para 2ª fase  07/10 – a partir das 15h 

Questões desafio Tipo 1  - Todas às terça-feira 

                                 Tipo 2 – todas às quinta-feira 

Tipos de questão: 

Na segunda fase, cobraremos dois tipos distintos de questão, para que nos aproximemos das provas como serão                 

realizadas na China. 

Tipo 1 – questão direta -  com pergunta e resposta direta – Um enunciado e uma única resposta. 

Tipo 2 – questão fracionada – questão em duas partes onde a resposta da primeira parte, número ou expressão                   

numérica, deverá ser usada para complementar o enunciado e assim possibilitar a resposta da segunda parte. 

 

Número de questões por grupo, prova de 2ª fase: 

  GRUPOS  (1) e (2)  (3) e (4) 

Nº de questões diretas 15 20 

Nº de questões fracionadas 2 3 

 

 



 
 

Tempo de prova por grupo: 

DISTRIBUIÇÃO DOS TEMPOS 

 Grupos (1) e (2) Grupos (3) e (4) 

questões diretas 1h15min 1h40min 

questões fracionadas 20min. 0h30min. 

Tempo TOTAL para finalizar todas as questões 1h35min. 2h10min. 

 

 

Questões diretas 5 minutos por questão, questão fracionada 10 minutos por questão. 

 

SIMULADO 07/10/2020 

 

GRUPOS 

(1) e (2) 

GRUPOS 

(3) e (4) 

Nº questões diretas 8 8 

Nº de questões fracionadas 2 2 

 

Destaque do REGULAMENTO OFICIAL: 

4.3.1 – Confirmação de Desempenho 

As equipes classificadas para a etapa internacional deverão se submeter a uma Confirmação de Desempenho 

acompanhada pela comissão organizadora da OIMC.  

Devido todas as fases terem sido on-line, a comissão da OIMC, reserva-se o direito de fazer uma avaliação da equipe 

que for representar o Brasil na China, a título de confirmação do desempenho demonstrado na fase não presencial. 
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