
 

CONCURSO CANGURU DE MATEMÁTICA –  DO 3º ANO 

FUNDAMENTAL AO 3º ANO   DO ENSINO MÉDIO 

Prezados pais, 

Mais do que medalhas, prêmios e diplomas de participação, as olimpíadas científicas 

proporcionam a estudantes e professores novas descobertas, novos lugares, ideias, técnicas e 

conhecimentos.  

Conforme avisamos anteriormente, este ano participaremos do Concurso Canguru de 

Matemática. Este estava programado para acontecer no mês de março, mas diante da situação de Pandemia 

foi transferido e acontecerá no dia 09/outubro, de forma on-line, para os alunos do 3º ano do Fundamental I 

ao 3º ano do Ensino Médio. 

Pedimos que leiam as orientações a seguir com atenção. 

1. APRESENTAÇÃO: 

O Concurso Canguru de Matemática é uma competição anual internacional destinada aos 

alunos do 3º ano do Ensino Fundamental até a 3ª série do Ensino Médio. 

A competição teve origem na França e é administrada globalmente pela Associação Canguru 

sem Fronteiras (Association Kangourou sans Frontières - AKSF).  

O Concurso Canguru de Matemática é a maior competição de Matemática do mundo, com 

mais de 6 milhões de participantes por ano nos mais de 80 países. 

2. OBJETIVOS: 

- ampliar e incentivar a aquisição dos conhecimentos matemáticos, 

- contribuir para a melhoria do ensino e aprendizagem da Matemática em todos os níveis, 

- favorecer o estudo de maneira interessante e contextualizada, aproximando os alunos do universo 

da Matemática, 

- desenvolver a capacidade dos alunos de obter realização e satisfação através da atividade 

intelectual. 

3. PROVAS: 

As questões das provas são objetivas (testes) com cinco respostas alternativas, sendo apenas uma a 

correta. 

Há seis níveis de provas: 

 nível P (Pre Ecolier)  – alunos do 3º e 4º anos do EFI. 

 nível E (Ecolier) – alunos do 5º e 6º anos do EFI e EFII, respectivamente. 



 nível B (Benjamin) – alunos do 7º e 8º anos do EFII. 

 nível C (Cadet) – alunos do 9º ano do EFII. 

 nível J (Junior) – alunos da 1ª e 2ª séries do EM. 

 nível S (Student) – alunos da 3ª série do EM. 

Números de questões: as provas dos níveis P e E têm 24 questões e as dos demais níveis, 30 questões. 

Duração máxima: 1h 40 min para todos os níveis. 

Organização das provas: As questões são propostas em três níveis de dificuldade crescente (primeiro 

terço da prova, questões básicas; segundo terço, questões mais complexas e terceiro terço, questões mais 

desafiadoras ou técnicas). Nos níveis mais elementares (P, E, B, C) predominam as habilidades de 

raciocínio, enquanto nos níveis J e S é exigido algum conhecimento técnico. 

Respostas erradas, rasuradas ou marcadas com mais de uma opção por questão na folha de respostas 

anulam a questão, além de acarretar um desconto de 25% do valor da questão.  

Alunos com necessidades especiais podem fazer uso de aplicador leitor (responsável que estiver 

acompanhando em casa), conforme necessidade. 

 O único material auxiliar que pode ser disponibilizado são folhas de rascunho. Não é autorizado o uso de 

qualquer outro tipo de material, como, por exemplo, calculadoras.  

É expressamente proibida a divulgação das provas e de quaisquer de suas questões pela escola fora 

do âmbito escolar (via internet ou outros meios) até 60 dias após a data oficial de aplicação. A 

violação dessa regra pode causar o desligamento do país onde o fato ocorrer.  

4. DATA:  

 

As provas do Concurso Canguru de Matemática Brasil serão aplicadas conforme 

Calendário Oficial, em nosso Colégio acontecerão em 09 de outubro no horário da aula on-line, a 

saber: 

 

3º ano A – 8h30 (aula online Matemática) //  3º ano B – 13h55 (aula online Matemática) 

4º ano A – 8h20 (aula online Português) // 4º ano B – 13h50 (aula online Português) 

5º ano A - 8h20 (aula online Matemática) // 5º ano B – 13h50 (aula online Matemática) 

6º ao 8º ano – das 11h10 às 12h50 

9º ano – das 10h20 às 12h 

Ens. Médio: 09h10 às 10h50. 

 

O tempo de prova, para todos os níveis, é de 1h40min, contando o tempo de 

preenchimento do gabarito. Não há exceções a esta regra. 

 

5. CORREÇÃO E RESULTADOS:  

 

O envio das respostas será feito diretamente à Equipe Canguru de Matemática, que analisará os 

resultados dos dados enviados em âmbito nacional, mas não serão divulgados publicamente.  

 

A plataforma do Concurso Canguru de Matemática Brasil fará a correção das respostas enviadas e 

fornecerá, às escolas participantes, os resultados dos seus alunos. Excepcionalmente, os resultados do 

Concurso Canguru 2020 serão calculados POR ESCOLA, ou seja, esse ano serão premiados os 10% 

melhores alunos de cada Escola, por nível de prova, calculados com base no número de alunos 

efetivamente participantes. 



A Organização do Concurso Canguru de Matemática Brasil divulgará, somente para as escolas, os 

resultados finais com os nomes dos alunos premiados e as notas de todos os alunos participantes conforme 

Calendário Oficial. As escolas terão acesso apenas aos resultados dos seus próprios alunos. 

 

 

- 1% dos melhores colocados, por nível, em território nacional, recebem a classificação ouro; 

- 2% dos melhores colocados, por nível, em território nacional, recebem a classificação prata; 

- 3% dos melhores colocados, por nível, em território nacional, recebem a classificação bronze, e; 

- 4% dos melhores colocados, por nível, em território nacional, recebem a classificação honra ao mérito. 

 

 

6. REGULAMENTO: O regulamento completo está disponível no site:  

https://www.cangurudematematicabrasil.com.br/ 

 

7. PREPARAÇÃO PARA A PROVA:  

 

 O Concurso Canguru aborda questões de raciocínio lógico e conteúdos que estão ou já foram 

trabalhados ao longo dos anos. No site www.cangurudematematicabrasil.com.br em para Alunos/Famílias e 

Quero me preparar há disponível as provas dos últimos anos incluindo a resolução. 

 

 

 

Desejamos a todos um ótimo concurso!!! 

 

Direção/ Coordenação. 

 

  

 

http://www.cangurudematematicabrasil.com.br/

