
 

XXXVI Olimpíada Interna de Matemática - 2017 
 

 
1. Por que aprender matemática?  

 
É possível enxergar a matemática nas mais diversas situações. Somente com o auxílio da 

matemática foi possível construir o primeiro motor, o primeiro trem, o primeiro avião; 
organizar os dados sobre o fluxo de veículos nos milhares de cruzamentos das grandes 
cidades, determinar o melhor tempo para abrir e fechar cada sinal de trânsito, os minutos 

entre a chegada e a partida de cada vagão do metrô.  
 

Tarefas complexas como a instalação das redes de comunicação e a administração do 
enorme fluxo de informações que elas transportam envolvem problemas matemáticos da 
maior relevância, assim como o desenvolvimento da informática e das tecnologias que 

permitiram a criação de duas das mais importantes invenções da história humana: o 
computador e o telefone celular.  

 
Diante de tantos aspectos, torna-se evidente a relevância da disciplina como base para as 
demais ciências. Desta maneira, desenvolver os alunos para o aprendizado lógico e 

algorítmico significa enriquecer seus conhecimentos e torná-los mais preparados para o 
entendimento de situações que se apresentarão em outras áreas e, principalmente, em 

sua vida.  
 
A matemática será utilizada para interpretar e desenvolver os diversos conteúdos que 

aparecem em física e química e em determinados contextos de outras disciplinas.  
 

 
2. Objetivo da Olimpíada Interna de Matemática  
 

O principal objetivo da Olimpíada de Matemática é desenvolver o ensino de matemática 
na escola. Acreditamos que projetos como estes são fundamentais para o 

desenvolvimento futuro do estudante brasileiro.  
 
O ensino de matemática em sala de aula e a divulgação da olimpíada funcionam de 

maneira harmoniosa, um complementando o outro, visto que o aluno que desperta o 
interesse pela participação na olimpíada busca novas oportunidades de estar em contato 

com novas ideias da matemática, e isso certamente estimulará seu raciocínio e sua 
criatividade, não só em matemática, mas também em outras disciplinas.  
 

 
3. Quem pode participar?  

 
A Olimpíada será aberta a todos os alunos a partir do 5º ano EFI até o 9o ano EFII.  

 
 
4. Sobre as inscrições  

 
As inscrições serão feitas de 03 a 12 abril mediante inscrição no site do colégio para os 

alunos de 6º ao 9º ano. Para os alunos de 5o ano, a inscrição deverá ser feita com a 
professora polivalente da sala. 
 



 

 
5. Sobre as provas  

 
A olimpíada será composta por duas fases.  

 
 A prova da 1ª fase será realizada no dia 19/abril/2017, quarta-feira, das 

11h40min às 13h10min.  
 
As provas serão compostas por 20 questões de múltipla escolha.  

 
 A prova da 2ª fase será realizada no dia 03/maio/2017, quarta-feira, no 

horário das 11h40min às 13h00, para todos os alunos convocados.  
  
As provas da 2ª fase serão compostas por 6 questões dissertativas.  

 
 

6. Premiação  
 
Todos os alunos participantes receberão um certificado de participação.  

 
Os três primeiros colocados de cada ano serão premiados com a entrega de medalhas e 

certificados. A premiação será realizada em uma cerimônia no Sábado Cultural, no dia 
21/outubro/2017.   
 

 
7. Considerações finais  

 
Acreditamos que este seja um momento significativo para os nossos alunos e contamos 
com a participação e envolvimento de todos! 

 
 

Equipe de Matemática e Equipe Técnica 
 
 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

AUTORIZAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO 

Eu, __________________________________________________________ autorizo o 
(a) aluno (a) ___________________________________________ do _________ ano 

_________ a participar da Olimpíada interna de matemática do Colégio Pio XII.  
Tenho a ciência das datas e dos horários das provas de 1ª e 2ª fases. 

 
________________________________________________ 

Assinatura do responsável 


