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CANGURU SEM FRONTEIRAS BRASIL 

REGULAMENTO 2012 

1. Participação 

1.1 Podem participar do CSFB 2012 todos os estudantes das escolas públicas e privadas 

brasileiras, matriculados regularmente desde o 2º ano do Ensino Fundamental até a 3ª sé-

rie do Ensino Médio.  

1.2 É vedada a participação de estudantes de escolas preparatórias para os vestibulares.  

2. Inscrição 

2.1 A inscrição é feita por meio da escola. O responsável pelo projeto de cada escola deve 

inserir os dados solicitados na página reservada ao Canguru no link 

http://www.opm.mat.br/canguru2012/inscricao 

Se a inscrição for bem sucedida, serão enviados ao responsável cadastrado um nome de 

usuário e uma senha de acesso à área reservada no site. Somente com esse usuário e 

senha poderão ser acessadas as páginas contendo as provas e folhas de respostas para 

reprodução.  

2.1.1 O link para a página de inscrição será enviado por e-mail, no início de fevereiro, a 

todas as escolas que já participam da Olimpíada Brasileira de Matemática e da Olimpíada 

Paulista de Matemática. Escolas não cadastradas ainda também receberão o e-mail men-

cionado, caso manifestem interesse em participar da competição. 

2.1.2 Não são permitidas inscrições de pessoas físicas, isto é, um estudante ou grupo de 

estudantes não podem fazer inscrição sem a intermediação de suas escolas. 

2.2 O período de inscrições estende-se de 05 a 29 de fevereiro de 2012. Não serão aceitas 

inscrições fora desse período sob qualquer hipótese.  

2.3 A inscrição é gratuita e nenhuma taxa de participação é exigida da escola.   

3. As Provas 

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

correta.  

3.2 Há seis níveis de provas:  

nível PE – alunos do 3º e 4º anos do EFI 

http://www.opm.mat.br/canguru2012/inscricao
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nível E – alunos do 5º e 6º anos do EFI 

nível B – alunos do 7º e 8º anos do EFII 

nível C – alunos do 9º ano do EFII 

nível J – alunos da 1ª e 2ª séries do EM 

nível S – alunos da 3ª série do EM e alunos dos cursos pré-vestibulares  

3.3 Números de questões: os níveis PE e E têm 24 problemas e os demais níveis têm 30 

problemas. 

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

3.5 Organização: As questões estão propostas em ordem de dificuldade crescente (primei-

ro terço da prova, questões básicas; segundo terço, questões mais exigentes e terceiro 

terço, questões mais desafiantes ou técnicas). Nos níveis mais elementares, poucos co-

nhecimentos técnicos são exigidos. Nos níveis J e S algum conhecimento técnico é neces-

sário.   

3.6 Pontuação: Nos níveis PE e E, as questões de 1 a 8 valem 3 pontos, as questões de 9 

a 16 valem 4 pontos e as questões de 17 a 24 valem 5 pontos, totalizando 96 pontos. Nos 

demais níveis, as questões de 1 a 10 valem 3 pontos, as questões de 11 a 20 valem 4 pon-

tos e as questões de 21 a 30 valem 5 pontos, totalizando 120 pontos. Respostas erradas, 

rasuradas ou com mais de uma opção são penalizadas. É possível evitar a penalização, 

conforme instrução abaixo. Para o cálculo final da nota, somam-se pontos para eliminar 

notas negativas. Veja o item a seguir. 

3.7 Cálculo da pontuação final:  

 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. 

 Questões não respondidas (marca na coluna F) valem 0 ponto. O aluno deve escolher 

esta opção se não tem certeza da resposta.  

 O total de pontos é igual à soma dos pontos obtidos de acordo com as regras acima 

mais 24 pontos (níveis PE e E) ou 30 pontos (demais níveis). 

 

4. Recepção e aplicação da prova 

4.1 As provas estarão à disposição das escolas devidamente inscritas no site a partir das 

14 horas do dia 12 de março. As provas devem ser baixadas e reproduzidas de acordo 

com o número de inscritos da escola. As folhas de respostas com instruções também de-

vem ser reproduzidas, uma para cada aluno que irá fazer a prova, de acordo com o seu 

nível.  
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4.1.1 Pede-se aos responsáveis pela organização do concurso Canguru que mantenham 

em sigilo as provas até a data de sua aplicação.  

4.2 As provas do CSFB 2012 serão aplicadas no dia 15 de março, quinta-feira, em horário 

que convenha à escola. Este é o dia mundial de aplicação da prova. Entretanto, a escola 

poderá aplicar a prova no sábado, dia 17 ou no domingo, dia 18.  

4.2.1 Solicita-se às escolas que aplicarem a prova no dia 15 de março que recolham as 

folhas de questões até o fim da semana, dado que outras escolas irão aplicar a prova no 

fim de semana, evitando que os estudantes divulguem as questões em suas redes sociais.  

4.3 Os gabaritos (alternativas corretas) serão publicados no site no dia 18 de março, para 

que os professores de Matemática possam comentar as questões com seus alunos. Tam-

bém esses gabaritos serão acessíveis apenas às escolas devidamente inscritas. 

4.4 É expressamente proibida a divulgação das provas pela escola fora do âmbito escolar 

(via internet ou outros meios) até o dia 30 de abril de 2012. Essa regra faz parte do acordo 

internacional do KSF, pois há países que irão aplicar a prova durante o mês de abril. A vio-

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

5. Correção das provas, resultados e premiações 

5.1 Após a prova, os responsáveis pela aplicação deverão enviar por SEDEX as folhas de 

respostas devidamente preenchidas pelos alunos, de forma organizada e acompanhadas 

da lista de nomes dos alunos participantes, agrupados por nível. Os certificados de premi-

ação serão preenchidos com os nomes apresentados na lista.  

5.1.1 Endereço para o envio do SEDEX, até o dia 30 de março: 

  

 Canguru de Matemática Brasil 

 Rua Dr. Nicolau de Souza Queirós, 330 

 CEP 041005-001 

 Vila Mariana - São Paulo SP 

 

5.1.1 Por motivos organizacionais, não é permitida a retificação de dados enviados. Solici-

ta-se aos responsáveis a revisão dos mesmos antes de seu envio.  

5.2 Os dados enviados servirão para a análise dos resultados em âmbito nacional, mas 

não serão divulgados publicamente. As escolas com alunos premiados receberão comuni-

cado via e-mail, mas não haverá uma premiação nacional por parte da organização do 

Canguru. Sugere-se às escolas que organizem internamente suas premiações.  

5.3 As escolas participantes que tiverem enviado os seus dados segundo as regras defini-

das neste regulamento receberão, no início de maio, um pequeno relatório dos resultados 

globais e uma lista de seus alunos eventualmente premiados.  


