
A Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas - OBMEP é um 

projeto nacional dirigido às escolas públicas e privadas brasileiras, realizado pelo 

Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada - IMPA, com o apoio da Sociedade 

Brasileira de Matemática – SBM, e promovida com recursos do Ministério da Educação 

e do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações – MCTIC. 

Criada em 2005 para estimular o estudo da matemática e identificar talentos na 

área, a OBMEP tem como objetivos principais: 

 Estimular e promover o estudo da Matemática; 

 Contribuir para a melhoria da qualidade da educação básica, possibilitando que 

um maior número de alunos brasileiros possa ter acesso a material didático de 

qualidade; 

 Identificar jovens talentos e incentivar seu ingresso em universidades, nas áreas 

científicas e tecnológicas; 

O público-alvo da OBMEP é composto de alunos do 6º ano do Ensino 

Fundamental até último ano do Ensino Médio. Os alunos participantes da OBMEP 2019 

serão divididos em 3 (três) níveis, de acordo com o seu grau de escolaridade: 

I. Nível 1 – alunos do 6º ou 7º ano do Ensino Fundamental. 

II. Nível 2 – alunos do 8º ou 9º ano do Ensino Fundamental. 

III. Nível 3 – alunos de qualquer ano do Ensino Médio. 

A OBMEP 2018 realizar-se-á em 2 (duas) etapas: 

 Primeira Fase: aplicação de prova objetiva (múltipla escolha) a todos os 

alunos inscritos pelas escolas no dia  21 de maio, terça-feira; 

 Segunda Fase: aplicação de prova discursiva aos classificados para a 

segunda fase no dia 28 de setembro, sábado.  

Cabe ressaltar que alunos medalhistas da OBMEP, são convidados a participar 

do Programa de Iniciação Científica Jr. (PIC). O PIC tem como objetivos despertar nos 

alunos o gosto pela matemática e pela ciência em geral e motivá-los na escolha 

profissional pelas carreiras científicas e tecnológicas. Ao longo de suas edições, a 

OBMEP já ofereceu a mais de 47 mil alunos a oportunidade de estudar Matemática por 

1 ano, com bolsa do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(CNPq).  

Para mais informações e consultar provas anteriores, visite a página da OBMEP: 

www.obmep.org.br. 

 

Alunos do Fundamental II que participarão da segunda fase: Leonardo Yoshitome, 

Beatriz Akemi, Bruna Kita e Fábio Miamoto. 

Parabéns! 

http://www.obmep.org.br/

