
 

 

REGULAMENTO 2020 

1. Participação 
1.1 Podem participar da TM 2020 todos os estudantes das escolas públicas e particulares 
brasileiras, matriculados regularmente nos ensinos fundamental e médio. A TM terá dois 
níveis: 

1. a) Nível Ipara estudantes do sexto ano ao oitavo ano do ensino fundamental. 
2. b) Nível IIpara estudantes do 9 ano do ensino Fundamental até a 2ª série do Ensino 

Médio 
Os alunos do 3ª série do ENSINO MÉDIO não poderão participar da Olimpíada Tubarão 
de Matemática. 

2. Inscrição 
2.1 A inscrição feita pela escola terá um responsável que deverá fazer seu cadastro no 
site www.tubaraodematematica.com.br  . Se a inscrição for bem sucedida, serão enviados 
ao responsável um e-mail com as informações com Senha para realização da prova. 
 
2.1.1 A inscrição poderá ser feita por um aluno, nesse caso ele receberá um e-mail 
contendo sua senha para realização da Prova. A senha é pessoal e intransferível.   

2.2 O período de inscrições estende-se de 19 de Setembro de 2020 a 18 de Outubro de 
2020. Não serão aceitas inscrições fora desse período sob qualquer hipótese. 

2.3  O custo de inscrição é de  R$ 600,00 para o Nível I e R$ 600,00 para o Nível II. Se a 
escolar se inscrever nos dois níveis o custo será de R$ 1.000,00, para qualquer quantidade 
de alunos. Se a escola desejar inscrever uma quantidade pequena de alunos ela pode optar 
pela inscrição por aluno ao custo de R$ 10,00, mesmo preço da inscrição individual. 

2.4 O Tubarão não se responsabiliza pela participação da escola que tiver seu 
representante substituído no decorrer do processo, exceto se houver um comunicado 
explícito da escola indicando o novo representante. Será necessária a anulação da 
inscrição anterior antes de ser validada a nova inscrição. 

3. As Provas 
 

3.1 Há apenas dois níveis de prova: 

Nível I para estudantes  desde o sexto ano ao oitavo ano do ensino fundamental. 



Nível II para estudantes desde a 9 ano do ensino Fundamental até a 2ª série do Ensino 
Médio. 
Os alunos do 3ª série do ENSINO MÉDIO não poderão participar da Olimpíada Tubarão 
de Matemática. 

3.2 As provas terão 02 fases 

3.3 A primeira fase será composta por 20 questões de múltiplas escolhas com cinco 
respostas alternativas, sendo apenas uma a correta. 

3.4 Duração máxima: 3h. 

3.5 Organização: As questões estão propostas em ordem de dificuldade crescente 
(primeiro terço da prova, questões básicas; segundo terço, questões mais exigentes e 
terceiro terço, questões mais desafiantes ou técnicas). 

3.6 Pontuação: cada questão vale 01(um)ponto. 

3.7 o aluno que atingir nota superior ou igual ao ponto de corte estará classificado para a 
próxima fase. Caso nenhum aluno do colégio atingir o ponto de corte, o colégio pode 
inscrever 05(cinco) alunos de cada nível para a segunda fase, ficando a critério do 
professor responsável da escolar escolher os 05 alunos. 

3.7 A segunda fase será composta de 05 questões dissertativas. Duração máxima: 4h e 30 
min. 

3.8 Cada questão vale 50 pontos. 

3.9 Cálculo da pontuação final: será a soma da nota obtida na primeira fase com a nota 
obtida na segunda fase. 

4. Recepção e aplicação da prova 
4.1 As provas da primeira fase ficarão disponíveis apenas no dia 20/10/2020(terça-feira) 
no horário das 14h-17h (horário de Brasília)  

4.2 Os gabaritos (alternativas corretas) serão divulgados somente após encerrado o prazo 
para os e-mail registrados. 

4.3 É expressamente proibida a divulgação das provas pela escola fora do âmbito escolar 
(via internet ou outros meios) até o dia da divulgação do gabarito oficial pela TM. 

5. Correção das provas, resultados e premiações 
 

5.1 No dia 02 de Novembro de 2020 será divulgada o ponto de corte e alista de aprovados 
para a segunda fase da TM 2020. 

5.4 Os aprovados receberão por e-mail a senha para realização da segunda fase da TM 
2020 no dia 24 de Novembro de 2020 para realização da segunda etapa, onde deverão 



anexar, com alta qualidade, as resoluções de cada questão nos seguintes formatos 
preferencialmente: .pdf, .jpeg. 

5.5 A cerimônia de premiação das medalhas e prêmios acontecerá em local e data a ser 
definidos e publicado no site. 

5.6 O primeiro lugar de cada nível Ganha um Tablet. Além disso será entregue para cada 
nível: 

03 Medalhas de Ouro 

06 Medalhas de Prata 

09 Medalhas de Bronze 

Menções Honrosas de acordo com banca que irá corrigir as provas 

5.7. Todos os alunos das escolas concorrem as premiações do Tablet e de vales presentes, 
Todos os alunos premiados deverão enviar documentação comprobatória de que estão 
regularmente matriculados nos seus respectivos colégios. 
 


