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RESUMO 
 

OLIVEIRA, Sara Nascimento. Uma Abordagem da Análise Combinatória nas Provas da 

OBMEP. 2018. 72 f. Monografia (Especialização) – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-

Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Programa de Especialização em Educação 

Matemática, Rio de Janeiro, 2018. 

 

 

As avaliações em larga escala fazem parte das políticas educacionais brasileira desde os anos 

90. Em especial, os exames em nível federal; Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Básica (Saeb) e a Prova Brasil são obrigatórios e usados no cálculo do Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica – Ideb, principal indicador de qualidade da Educação 

Brasileira. Assim esses índices de qualidade atribuem caráter classificatório à Educação 

contribuindo para a competitividade entre as escolas e a responsabilização de professores e 

gestores pelo desempenho dos alunos nas avaliações. A Olimpíada Brasileira de Matemática 

das Escolas Públicas–OBMEP soma-se às avaliações externas contando com a participação de 

53 mil escolas e 99, 57% dos municípios, de acordo com os dados da última edição de 2017, 

apesar de não possuir obrigatoriedade, a competição tem grande aderência de estudantes, cerca 

de, 89,6% das matrículas nos anos finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio e58,59% das 

escolas dos mesmos segmentos de ensino, em todo país. Desde 2005, quando teve sua primeira 

edição, e atraiu 10,5 milhões de estudantes da educação básica de 31 mil municípios, a 

competição possui os seguintes objetivos descritos no site oficial; buscar novos talentos,busca 

contribuir para melhoria da qualidade da educação básica,do aperfeiçoamento dos professores 

e inclusão social por meio da difusão do conhecimento, dentre outros. Tais objetivos prometem 

impactar profundamente a educação básica, firmando um compromisso social e político da 

Obmep com a Educação. A abrangência do certame, o investimento dos Ministérios da 

Educação – MEC e Ciências, Tecnologia, Inovação e Comunicação – MCTIC e, o envolvimento 

de redes de ensino, projetos e secretarias de educação, confere ao projeto as características de 

uma política pública de avaliação. Por outro lado, a partir de sua integração com a Olimpíada 

Brasileira de Matemática – OBM, a competição também tem servido como principal via de 

recrutamento de competidores para torneios internacionais de matemática. Nesse sentido, 

pretendemos em nossa pesquisa identificar como a Obmep busca novos talentos na matemática 

sem prejuízos ao compromisso traçado com a educação básica, para tanto vamos verificar se o 

certame faz uso dos documentos norteadores da educação básica – BNCC e PCN -, para aferir 

as habilidades em Análise Combinatória nos exames da 1º e 2º fase do nível 1 nos de 2015, 

2016 e 2017. 

 

Palavras-chave: Avaliações Externas. OBMEP. Análise Combinatória. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 
 

OLIVEIRA, Sara Nascimento. A Combinatorial Analysis Approach in Testsof OBMEP. 

2018. 72 f. Monografia (Especialização) – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, 

Pesquisa, Extensão e Cultura. Programa de Especialização em Educação Matemática, Rio de 

Janeiro, 2018. 

 

Large-scale assessments have been part of Brazilian education policies since the 1990s. In 

particular, the federal level exams, the National System for the Evaluation of Basic Education 

(Saeb) and the Brazil Test are required and used in the calculation of the Education 

Development Index Basic - Ideb, the main quality indicator of Brazilian Education. Thus, these 

quality indices attribute classificatory character to Education contributing to the 

competitiveness between schools and the accountability of teachers and managers for the 

students' performance in evaluations. The Brazilian Olympiad of Mathematics of Public 

Schools - OBMEP adds up to the external evaluations counting on the participation of 53 

thousand schools and 99, 57% of the municipalities, according to the data of the last edition of 

2017, although it does not have obligatoriness, the competition has 89.6% of enrollments in the 

final years of elementary and high school education and 58.59% of schools in the same teaching 

segments, in every country. Since 2005, when it had its first edition, and attracted 10.5 million 

basic education students from 31 thousand municipalities, the competition has the following 

objectives described on the official website; seek new talents, contribute to improving the 

quality of basic education, improving teachers and social inclusion through the diffusion of 

knowledge, among others. These goals promise to profoundly impact basic education, 

establishing a social and political commitment of Obmep with Education. The scope of the 

event, the investment of the Ministries of Education - MEC and Science, Technology, 

Innovation and Communication - MCTIC and the involvement of education networks, projects 

and education departments, gives the project the characteristics of a public policy of evaluation. 

On the other hand, from its integration with the Brazilian Mathematical Olympiad - OBM, the 

competition has also served as the main route of recruiting competitors for international math 

tournaments. In this sense, we intend in our research to identify how Obmep seeks new talents 

in mathematics without prejudice to the commitment made with basic education, so we will 

verify if the contest makes use of the guiding documents of basic education - BNCC and PCN 

-, to gauge the skills in Combinatorial Analysis in the 1st and 2nd level exams of level 1 in the 

years 2015, 2016 and 2017. 

 

 

Keywords:External reviews.OBMEP. CombinatorialAnalysis. 
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1 INTRODUÇÃO 

As profundas modificações que ocorreram na estrutura social, em meados do 

século XVIII, com o advento do capitalismo, produziram novas práticas sociais. Assim, 

de acordo com Enguita (1989 apud TOZONI-REIS, 2015, p. 3) foi a preparação para 

essas novas relações sociais que modificou também a organização do processo de 

formação, elegendo a escola como principal instituição preparatória para a vida social. 

Dessa maneira a Escola configura uma instituição moderna com o objetivo 

formativo e educativo, preparando cada indivíduo para integrar-se ao mundo social 

(TOZONI-REIS, 2015). Nesse sentido, a educação é uma importante instituição social 

que mobiliza grupos sociais e o Estado para garantir a manutenção, o acesso universal e 

a eficiência dessa instituição.  

A qualidade da educação é uma preocupação desde anos 80. Assim, a LDB de 

1996 teve uma influência decisiva ao exigir avaliações periódicas de todos os níveis do 

sistema, que passou a constituir uma responsabilidade da União, com a colaboração de 

estados e municípios (CASTRO, 2016, p. 87). Antes da LDB, muitos estudiosos 

constataram pela análise dos dados de repetência e abandono escolar a má qualidade do 

ensino, no entanto as consequências para o desempenho escolar receberam atenção da 

mídia e em debates, somente com a implementação do Saeb e a divulgação de seus 

resultados, conscientizando gradativamente a sociedade sobre o problema (CASTRO, 

2016). 

As avaliações em larga escala são objetos de pesquisa desde o meado dos anos 

2000 após sua implantação na década de 1990. Desde então, muitos pesquisadores 

buscam em suas pesquisas compreender o impacto das avaliações externas na educação 

brasileira, sobretudo na educação básica pública composta, em sua maior parte, por 

estudantes oriundos das classes populares.  

O Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) surge no limiar das reformas 

educacionais dos anos 90 - Foi apenas com a regularização e aperfeiçoamento 

do Saeb que passamos a ter dados objetivos e comparáveis sobre desempenho 

escolar (CASTRO, 2016, p. 88). Com o passar dos anos a política de avaliação da 

educação começa a tomar forma e a agregar novas avaliações em larga escala; Avaliação 

Nacional da Educação Básica – Aneb, Avaliação Nacional de Rendimento escolar – 

Anresc (Prova Brasil) e Avaliação Nacional da Alfabetização – ANA. O desempenho dos 

alunos nesses exames juntamente com os dados de aprovação e evasão escolar obtidos 
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pelo Censo Escolar compõe o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – Ideb, 

criado em 2007, como parte do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE). 

Somando-se a esses dados, a Olimpíada Brasileira de Matemática da Escola 

Pública – OBMEP desde sua primeira edição, em 2005, na qual contou com 10,5 milhões 

de estudantes vem batendo sucessivos recordes de participação. Na última edição,em 

2017, foram 18,2 milhões de participantes, além de 53 mil escolas de 99,57% dos 

municípios brasileiros. A competição também mobiliza professores, gestores de escolas, 

redes de ensino e secretarias de educação.  

Diante da abrangência, mobilização e investimentos destinados à OBMEP faz 

sentido compreendermos a competição como uma política pública de avaliação? E como 

uma iniciativa governamental, os dados produzidos são interpretados, ganham 

significado? E ainda, os exames da OBMEP estão em congruência com os documentos 

norteadores do ensino e aprendizagem na educação básica? Na tentativa de responder a 

estas perguntas vamos investigar a história das Olimpíadas de Matemática e, como 

chegou ao modelo que conhecemos hoje, bem como as motivações para a criação da 

Obmep e seus objetivos. 

Em nossa pesquisa analisamos as provas das edições de 2015, 2016 e 2017 na 1ªe 

2ª fase da competição. Nosso objetivo é identificar quais habilidades do raciocínio 

combinatório são avaliadas nos estudantes nos 6º e 7º anos do Ensino Fundamental. 

1.1 Objetivo Geral 

Identificar se as habilidades em Análise Combinatória, mais precisamente em 

contagem, exigidas pela OBMEP na 1º e 2º fase do nível 1, correspondente ao 6º e 7º ano 

do Ensino Fundamental, estão em congruência com os documentos norteadores da 

educação básica; BNCC, PCN e LDB. Para tanto, analisaremos as provas de 2015, 2016 

e 2017. 

1.2 Objetivos Específicos 

 O contexto em que os problemas são formulados. 

 Identificar qual a natureza dos objetos tratados nos problemas de 

contagem. 

 Os problemas são ordenados ou não ordenados. 
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2 HISTÓRICO 

 

A Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas- OBMEP na sua sexta 

edição, em 2010, contou com 19,6 milhões de estudantes de 44,7 mil escolas públicas em 

99,16% dos municípios brasileiros. Registrando sucessivos recordes de participação a 

OBMEP é hoje a maior competição de matemática do mundo.  Inicialmente, o evento era 

exclusivo para alunos das escolas públicas, mas a partir de 2017 a competição passou a 

receber alunos de instituições privadas de todo o país. 

Para conhecermos as particularidades do projeto da OBMEP é preciso traçar um 

breve histórico sobre as motivações que fizeram surgir as competições internacionais de 

matemática, e assim entender o modelo do projeto que no ano de 2018 está na 13ª edição. 

Na Europa, desde o século XIX, há registros da realização de Olimpíadas de 

Matemática (COSTA, 2015). Contudo, no século XVI era comum a prática de duelos 

entre matemáticos. Segundo Bellos (2011, apud COSTA, 2015), esses duelos tinham 

como recompensa dinheiro, reputação ou 1cátedras em Universidades Italianas, bem 

como o prestígio que a vitória nessas competições proporcionava, o que atraia o interesse 

de Matemáticos ainda desconhecidos. 

Segundo Costa (2015), nessas competições uma lista com trinta problemas era 

proposta por ambos, vencendo aquele que solucionasse mais problemas, desse modo 

muitos talentos foram descobertos e a Matemática recebeu grandes contribuições. Apesar 

das várias motivações para a realização das competições a revelação de novos prodígios 

sempre foi um objetivo. 

Segundo Maciel (2009, apud COSTA, 2015), com inspiração nos jogos olímpicos 

da Grécia antiga, no final do século XIX, competições de formato semelhante ao das 

Olimpíadas de Matemática que temos hoje começaram a ser realizadas na Europa. 2A 

primeira Olimpíada de Matemática ocorreu no Leste Europeu, mais precisamente na 

Hungria, em 1894, em homenagem ao Ministro da Educação da Hungria, Jósef Kürschák, 

professor de matemática, membro da Academia de Ciências da Hungria e do Instituto 

Politécnico da Universidade de Budapeste. Essa ideia exemplar foi disseminada pelo resto 

da Europa e para todo o mundo. 

Desde 1959, acontece, anualmente, sempre em um país diferente, a Olimpíada 

Internacional de Matemática (International Mathematical Olympiad - IMO). O Brasil tem 

                                                           
1Cadeira professoral; o mais alto posto da hierarquia do magistério. 
2jaldemirc.wordpress.com/page/4/?archives-list=1 10/08/2018 às 22:50 
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participado da IMO e obtido, através de seus jovens, diversas medalhas de ouro. 

Atualmente, contamos com várias competições pelo mundo com o objetivo de gerar nos 

alunos a satisfação de estudar matemática fazendo proveito da atração natural dos jovens 

por competições e estimular o ensino e aprendizagem nas variadas fases de escolarização, 

as Olimpíadas de Matemática também propõem melhorar a capacitação dos professores 

(COSTA, 2015). 

 

2.1Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas 

 

Atualmente a OBMEP é um projeto nacional destinado às Escolas Públicas e 

Privadas brasileiras, a alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental e alunos do Ensino 

Médio. Executada pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada - IMPA, com o apoio da 

Sociedade Brasileira de Matemática - SBM, e viabilizado com os recursos dos ministérios 

da Educação (MEC) e de Ciências e Tecnologias, Inovações e Comunicações (MCTIC)3.  

A Tabela 1 lista o número e a porcentagem de escolas e municípios participantes, 

respectivamente, entre os anos de 2005 e 2017. 

Tabela 1 - Escolas e Porcentagem de Municípios participantes da OBMEP na primeira 

fase por ano 

Ano Número de Escolas Municípios (%) 

2005 31.031 93,50% 

2006 32.655 94,50% 

2007 38.450 98,10% 

2008 40.397 98,70% 

2009 43.854 99,10% 

2010 44.717 99,16% 

2011 44.691 98,90% 

2012 46.728 99,42% 

2013 47.144 99,35% 

2014 46.711 99,41% 

2015 47.580 99,48% 

2016 47.474 99,59% 

2017 53.231 99,57% 
                        Fonte: http://www.obmep.org.br 

Listamos a seguir os objetivos principais da OBMEP, conforme constam no site 

da competição: 

 

                                                           
3 Para maiores informações o leitor é convidado a acessar: www.obmep.org.br 
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4Objetivos principais da OBMEP: 

 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; 

 Incentivar o aperfeiçoamento dos professores das escolas públicas, 

contribuindo para a sua valorização profissional; 

 Contribuir para a integração das escolas brasileiras com as universidades 

públicas, os institutos de pesquisa e com as sociedades científicas; 

 Promover a inclusão social por meio da difusão do conhecimento. 

 

A OBMEP é composta por três níveis, o primeiro nível refere-se aos alunos dos 

6° e 7º anos do Ensino Fundamental, no nível dois estão os alunos do 8º e 9º ano e o 

último nível participamos alunos dos três anos do Ensino Médio. 

A competição que tem por lema “OBMEP: somando novos talentos para o Brasil” 

se propõe a congratular alunos com competências matemática,de maneira a compor um 

público de jovens talentos na área. Esse objetivo começa pela etapa preparatória que 

alunos e professores dispõem de apostilas e material didático online, no site 

www.obmep.org.br, de uso optativo, a fim de preparar os alunos para competição. A 

primeira fase da competição consiste na aplicação de uma prova para cada um dos níveis 

1, 2 e 3, composta por 20 questões objetivas. São classificados para a segunda fase, 5% 

dos alunos aprovados em cada escola de cada nível. 

A Tabela 2 a seguir lista, respectivamente, o número e a porcentagem de escolas 

e municípios participantes, nos últimos 13 anos. 

 

 

Tabela 2–Número de Escolas e Porcentagem de Municípios participantes da OBMEP na 

segunda fase por ano 

Ano Número de Escolas Municípios (%) 

2005 29.074 91,90% 

2006 29.661 92,40% 

                                                           
4http://www.obmep.org.br 
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2007 35.483 96,90% 

2008 35.913 96,90% 

2009 39.387 98,10% 

2010 39.929 98,30% 

2011 39.935 98,10% 

2012 40.770 98,50% 

2013 42.480 98,83% 

2014 41.302 99,41% 

2015 41.316 97.62% 

2016 43.232 99,05% 

2017 49.617 99,23% 
           Fonte: http://www.obmep.org.br 

Na segunda fase, os classificados realizam uma prova discursiva para cada nível 

do concurso.5Os alunos das Escolas Públicas que na segunda fase obtêm as 200 melhores 

notas nos níveis 1 e 2, e as 100 melhores notas no nível 3 recebem medalhas de ouro, 

excluídos os medalhistas de ouro, em cada nível 1, 2 e 3 as medalhas de prata são 

concedidas aos 500 alunos de escolas públicas que obtêm as primeiras maiores notas, 

excluídos os medalhistas de prata, serão contemplados com as medalhas de bronze 30 

(trinta) alunos de Nível 1, 20 (vinte) alunos de Nível 2 e 10 (dez) alunos de Nível 3 de 

Escolas Públicas não seletivas que alcançam as primeiras colocações em sua respectiva 

Unidade da Federação (UF), totalizando 1.620 (um mil, seiscentas e vinte) medalhas de 

bronze. 

Aos medalhistas de ouro, prata e bronze matriculados em Escolas Públicas são 

oferecidos a oportunidade de participar do Programa de Iniciação Científica Júnior (PIC) 

o que inclui o recebimento de uma bolsa de Iniciação Científica Jr. do Conselho Nacional 

de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), no valor de R$ 100,00 mensais, 

por um período de 12 meses. A Iniciação Científica em Matemática é um programa que 

visa transmitir aos alunos cultura matemática básica e treiná-los no rigor da leitura e da 

escrita de resultados, nas técnicas e métodos, na independência do raciocínio analítico, 

entre outros. O aluno participa de atividades orientadas por professores qualificados nas 

instituições de ensino superior e de pesquisa. Com isso, pretende-se despertar a vocação 

científica do aluno, além de estimular a criatividade por meio do confronto com 

problemas interessantes da Matemática.  

Os medalhistas de qualquer edição da OBMEP matriculados no Ensino Superior 

podem candidatar-se ao Programa de Iniciação Científica e Mestrado (PICME), que 

                                                           
5 Mais informações em: http://www.obmep.org.br 
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possibilita realizar estudos avançados em matemática simultaneamente com a graduação. 

Maiores informações acerca das premiações, bolsas e cursos oferecidos a partir da 

OBMEP podem ser obtidas no endereço http://picme.obmep.org.br/. 

A Tabela 3 lista o número de participantes e premiados nos últimos 13 anos. 

 

Tabela 3 - Inscrições na OBMEP na primeira e segunda fase e premiados por ano 

Ano Primeira fase Segunda fase Premiados 

2005 10.520.831 457.725 31.109 

2006 14.181.705 630.864 34.743 

2007 17.341.732 780.333 33.003 

2008 18.326.029 789.998 33.017 

2009 19.198.710 841.139 33.011 

2010 19.665.928 863.000 33.256 

2011 18.720.068 818.566 33.202 

2012 19.166.371 823.871 45.434 

2013 18.762.859 954.926 44.835 

2014 18.192.526 907.446 45.664 

2015 17.972.333 889.018 48.784 

2016 17.839.424 913.889 48.984 

2017 18.240.497 941.630 51.877 
                      Fonte: http://www.obmep.org.br 

O investimento, a curto e longo prazo, intensivamente, direcionado aos 

participantes e ex-participantes congratulados na competição confirma os objetivos de 

incentivo a formação e especialização de profissionais nas áreas da tecnologia e ciências. 

Vale salientar a importância de programas dessa natureza para o fortalecimento de setores 

estratégicos da economia, sugerindo uma intenção política e econômica dos 

desdobramentos da OBMEP. De acordo com Henriques et al. (2015, p. 3) 

 

[...] a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas “tem 

como objetivo estimular o estudo da matemática e revelar talentos na 

área [além de] (...) despertar nos alunos o gosto pela matemática e pela 

ciência em geral e motivá-los na escolha profissional pelas carreiras 

científicas e tecnológicas”. Talvez esta escolha profissional seja um fim 

almejado, dentro das necessidades de formação de engenheiros e 

profissionais das áreas tecnológicas, estratégicas para o país no 

contexto econômico mundial. Segundo Vilela e Souza Neto (2012), as 

primeiras olimpíadas de Matemática surgiram da necessidade de 

fortalecimento econômico das nações, à época da corrida armamentista 

e espacial, que engendrou alianças entre os setores acadêmico e 

político, resultando no Movimento da Matemática Moderna, com o 

propósito de assegurar o desenvolvimento tecnológico e, por 

conseguinte, o desenvolvimento econômico das nações do bloco 

capitalista, no final do século XIX.  
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Além disso, para superar a crise de eficiência, eficácia e produtividade do sistema, 

organismos internacionais insistem em ações nesse sentido. O descompasso entre 

educação e as necessidades do mercado de trabalho tem sido apontado como principal 

problema a ser solucionado, destaca Coelho (2008, p. 231) e reitera   

 

[...] a saída segundo essa orientação política está em tratar a educação e 

o conhecimento como eixos da transformação produtiva com equidade, 

e como fator de competitividade das nações e das empresas (CEPAL; 

UNESCO, 1995). Essa concepção pode estar transformando a educação 

como um bem de consumo individual, fazendo com que seja 

conquistada através da meritocracia e capacidade de seus 

consumidores, em prejuízo da condição de direito social que possui a 

educação.  
 

2.3 Olimpíada Brasileira de Matemática 

 

A Olimpíada Brasileira de Matemática (OBM) que surge em 1979, organizada 

pela Sociedade Brasileira de Matemática (SBM), integrou-se a OBMEP em 2017. 

Anualmente, são convidados para realizar a prova de fase única da OBM 300 alunos, em 

cada nível da OBMEP, com maior pontuação na segunda fase. 

A competição que passou por modificações ao longo dos anos, em 1991, teve a 

primeira alteração, passou a ser composta por dois níveis; júnior para alunos completando 

15 anos até 1991 e sênior contemplando alunos cursando o ensino médio. No ano de 1992, 

novas mudanças ocorrem, são adotadas duas fases, a 1º fase uma prova com 25 questões 

de múltipla escolha e a segunda fase dividida em dois dias com 3 problemas em cada dia. 

O nível júnior passa ser para alunos cursando até a 8º série (9º ano).  

O concurso volta a adotar um único dia de prova na segunda fase do nível júnior, 

composta por cinco problemas, dois anos depois o nível júnior volta a ser para estudantes 

de até 15 anos, essas mudanças ocorrem nos anos 1993 e 1995, respectivamente. Somente 

no ano 1998 a competição ganha o formato semelhante ao que possui hoje, compondo 

três níveis, o primeiro por alunos de 5º e 6º séries (6º e 7º anos), o segundo nível de7º e 

8º séries (8º e 9º anos) e Ensino Médio. São dotadas três fases de exames, a primeira fase 

uma prova de múltipla escolha com 20 ou 25 questões, a segunda uma prova discursiva 

formada por 6 questões e a fase três constituída por 5 questões para o nível 1 e 2 e 6 

questões no nível três. Segundo Costa (2015, p. 34) a OBM contempla em seus trabalhos 

iniciais os seguintes objetivos: 
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 descobrir jovens com talento matemático excepcional, e colocá-los em 

contato com matemáticos profissionais e instituições de pesquisa de alto 

nível,propiciandocondiçõesfavoráveisparaaformaçãoeodesenvolvimento 

de uma carreira de pesquisa; 

  selecionar os estudantes que representarão o Brasil em competições 

internacionais de Matemática; e 

 organizar no Brasil as diversas competições internacionais de 

Matemática. 

De acordo com Costa (2015, p. 34): 

Esse projeto foi ampliado e a Olimpíada Brasileira de Matemática foi 

realizada a partir do ano de 1998 de forma bastante diferente da que 

vinha sendo praticada nos anteriores. Isso porque passou a atingir os 

alunos desde a 5ª série (sexto ano) do ensino fundamental. A partir 

desse marco, acrescentou-se o seguinte objetivo: “interferir 

decisivamente na melhoria do ensino de Matemática em nosso país, 

estimulando alunos e professores. 

Para a preparação dos alunos e para o aperfeiçoamento dos professores, 

a OBM distribuiu revistas e cartazes às escolas, contendo material para 

estudo e pesquisa, dedicados a cada faixa de escolaridade e 

desenvolvimento dos alunos. A realização das provas é uma conclusão 

dessa atividade. 

Em 2001, a SBM cria o nível universitário e, em 2017, o OBM se integra a 

OBMEP, oferecendo apenas uma única fase para os níveis 1, 2 e 3, mantendo o nível 

universitário.A OBM, desde seu formato original, é uma competição destinada aos 

estudantes de escolas públicas e privadas de todo país, esse modelo possibilitou a inserção 

dos alunos oriundos do sistema privado de educação na OBMEP.  

A partir dessa fusão a OBM assume como principal meta selecionar jovens que 

representem o Brasil em olimpíadas internacionais ampliando a participação do Brasil 

nessas competições6, nas quais a participação brasileira possui contingente significativo 

e boas colocações. Segundo Maciel e Basso (2009, p. 5): 

O Brasil tem tido uma participação expressiva nas competições do IMO 

(IMO, 2008 e). Nos últimos anos, o Brasil tem figurado entre os 25 

países de melhor rendimento, superando, na edição de 2007, países 

como a Índia, a Inglaterra, a Finlândia, a Noruega e a Argentina. Os 

competidores brasileiros já conquistaram diversas medalhas de ouro, 

prata e bronze, além de várias menções honrosas. Em 2007, quando 99 

países participaram da IMO, o Brasil conquistou duas medalhas de 

prata, três medalhas de bronze e uma menção honrosa. Em 2008, 

                                                           
6/www.obm.org.br/integracao-das-olimpiadas-nacionais-obm-obmep-3/ 16/09/2018 às 18h13min 
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quando 97 países participaram da IMO, o Brasil conquistou cinco 

medalhas de prata e uma de bronze. 

 Demonstrando o caráter classificatório e qualificatório com vistas à seleção de 

corpo estudantil para torneios internacionais de matemática, a partir do desempenho na 

OBM, e realizando o seu devido treinamento. Para maiores informações o leitor pode 

acessar www.obm.org.br. 
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3 AVALIAÇÃO EM LARGA ESCALA 

 

No campo da avaliação educacional são variados os debates sobre como avaliar 

as competências dos estudantes e como os resultados podem ser usados para buscar 

políticas educacionais mais eficientes. Nos anos 90, segundo Castro (2016, p.87) a LDB 

teve uma influência decisiva ao exigir avaliações periódicas de todos os níveis do sistema, 

que passou a constituir uma responsabilidade da união, com a colaboração de estados e 

municípios.  

As avaliações externas são nomeadas desta maneira, pois são desenvolvidas por 

organizações ou entidades que não se encontram no interior das escolas. Além disso, 

levando em consideração a dimensão destas avaliações, estas avaliações externas serão 

chamadas, neste trabalho, de avaliações em larga escala.  

Extrair informações quanto ao rendimento escolar dos alunos nas escolas 

brasileiras é uma das principais motivações para a criação de exames que procuram 

avaliar a qualidade do ensino no país. Essas políticas educacionais possuem 

intencionalidades que estão além da verificação da eficiência ou não do ensino, buscam 

classificar escolas para estimular a competitividade visando melhor desempenho e a 

elevação da qualidade de ensino, através da meritocracia, em detrimento da coletividade 

e do acesso à educação de qualidade para todos. De acordo com Sudbrack e Cocco (2012, 

p. 6): 

De todo o modo, o poder político funda os mecanismos de avaliação 

externa em vigor, assentados no pilar da regulação. Ao afirmar que o 

poder público deve prestar contas à coletividade sobre serviços que 

oferece e como usa os recursos, processa-se uma substituição do 

discurso da escola pública pelo princípio neoliberal de livre escolha 

e/ou de competitividade entre escolas (Barreto, 2000). Esta parece ser 

a grande narrativa do momento, ao proclamar a importância e o 

significado dos produtos da avaliação externa e a responsabilização dos 

docentes. 

 

Complementarmente, algumas redes de educação pública implementam um 

sistema de remuneração para profissionais da educação de acordo com o desempenho dos 

alunos, responsabilizando professores e gestores da escola pelos resultados nas avaliações 

externas. Além disso, as avaliações não são articuladas a outros indicadores que 

contribuem para extrair informações mais precisas sobre a educação nas escolas, como o 

perfil socioeconômico da comunidade no entorno, avaliação institucional de cada escola, 

entre outros. As avaliações são importantes para se tomar conhecimento de informações 
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da educação, no entanto as políticas educacionais não podem ter suas ações pautadas 

exclusivamente em indicadores de rendimento e desempenho escolar, pois são 

insuficientes para expor a complexidade da Educação no Brasil. Segundo Sudbrack e 

Cocco (2012, p. 5): 

O conceito de avaliação vinculado à ótica da competência aponta para 

a marca econômica presente na política educativa, bem ao gosto do viés 

mercadológico. A avaliação estandardizada criterial que tem sido 

adotada detém objetivos previamente definidos, torna públicos os 

resultados e acirra a competição, ampliando a esfera reguladora. Com 

efeito, no momento em que o Estado reduz seu papel a atribuidor de 

notas, contribui para a diferenciação e a competitividade, restringindo-

se a critérios formais de avaliação, baseados em escores quantitativos, 

elitizando o modelo. 

 

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB, obtido através de 

dados coletados de forma declaratória pelo Censo Escolar, realizado anualmente, nas 

escolas municipais, estaduais, federais e privadas (por amostra) de todo o país possui 

grande importância nas políticas educacionais, pois configura índices de rendimento 

escolar e metas a serem alcançadas. Segundo dados do INEP (Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) o IDEB é calculado a partir dos dados 

da aprovação escolar e as médias de desempenho nas avaliações do Inep, o Sistema de 

Avaliação de Educação Básica (Saeb)- para as unidades da federação e para o país, e a 

Prova Brasil – para os municípios. Abaixo vemos a tabela de resultados e metas do IDEB, 

retirada do site inep.gov.br: 

 

Tabela 4 - Resultados e Metas do IDEB nos Anos Finais do Ensino Fundamental

 

Fonte: IDEB: Resultados e Metas (fonte: http://ideb.inep.gov.br/resultado/). 

Segundo Soares (2011, apud ALMEIDA; DALBEN; FREITAS, 2013, p. 1156)  

 o Ideb tem alta correlação com o nível socioeconômico do alunado. 

Assim, ao atribuir a esse indicador o status de síntese da qualidade da 

educação, assume-se que a escola pode superar toda a exclusão 

http://ideb.inep.gov.br/resultado/
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promovida pela sociedade. Há uma farta literatura que mostra que isso 

é impossível. Todos os alunos têm direito de aprender, e os 

conhecimentos e habilidades especificados para educação básica devem 

ser os mesmos para todos. No entanto, obter este aprendizado em 

escolas que atendem alunos que trazem menos de suas famílias é muito 

mais difícil fato que deve ser considerado quando se usa o indicador de 

aprendizagem para comparar escolas e identificar sucessos. 

 

A educação é um direto de cada cidadão e garanti-lo é buscar estratégias de 

aprendizagem e avaliação, que levem em conta as características culturais e sociais de 

cada grupo ou indivíduo, para assim alcançar a universalidade da educação. Neste sentido, 

faz-se necessário estender as análises da educação para além dos escores quantitativos. 

Os indicadores de qualidade da educação reduzem a avaliação a um exame, excluindo 

todo o processo que uma avaliação da aprendizagem exige. 

Segundo Libâneo (1994, apud SUDBRACK ; COCCO, 2012, p. 9): 

De acordo com Libâneo (1994), as provas são instrumentos de 

verificação da aprendizagem, por isso não podem ser as únicas formas 

de avaliação e nem servirem para atribuir notas. A finalidade não é 

aprovar ou reprovar, dar notas altas ou baixas. Avaliar é “um processo 

de acompanhamento sistemático de desempenho escolar dos alunos em 

relação aos objetivos, para sentir o seu progresso, detectar as 

dificuldades, retomar a matéria quando os resultados não são 

satisfatórios. 

 

No site do Inep é possível encontrar a plataforma Devolutiva Pedagógica que  tem 

por objetivo; promover a melhoria do desempenho dos estudantes brasileiros da educação 

básica, explicitar para os professores e gestores das redes de ensino quais os 

conhecimentos e habilidades verificados pelo Saeb, bem como viabilizar a apropriação 

pelos professores e equipe gestora dos resultados das avaliações em larga escala, 

colaborar com os professores nas suas atividades de ensino.7A plataforma tem como foco 

principal o professor e por extensão coordenadores pedagógicos e gestores. De acordo 

com site do Inep: 

A Plataforma Devolutivas Pedagógicas aproxima as avaliações 

externas de larga escala e o contexto escolar, tornando os dados 

coletados mais relevantes para o aprendizado dos alunos. A partir da 

disponibilização dos itens utilizados na Prova Brasil, descritos e 

comentados por especialistas, a Plataforma traz diversas 

funcionalidades que poderão ajudar professores e gestores a planejar 

ações e aprimorar o aprendizado dos estudantes.  

 

                                                           
7http://portal.inep.gov.br 
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 Diante disso, é possível identificar a face reguladora das avaliações externas, fazendo 

da educação um sistema onde sua qualidade é medida pelos índices de rendimento 

fazendo uso dos resultados e dados obtidos para instrumentalizar o trabalho docente e 

atingir melhores índices de desempenho, sem um olhar crítico sobre a avaliação e suas 

implicações na educação, em prejuízo as discussões sobre o fracasso escolar que, em 

última análise, amplia ainda mais as desigualdades sociais. 

3.1 OBMEP: Uma Política Pública de Avaliação Educacional 

As políticas públicas educacionais possuem semelhanças quanto à abrangência e 

funcionalidades; reguladora, institucional e classificatória que pouco se alinham a uma 

proposta democrática passível de viabilizar, através do diálogo com a escola, gestores e 

professores a busca de uma avaliação emancipatória e inclusiva. De acordo com Werle 

(2010, apud SUDBRACK ; COCCO, 2012, p.6)  

Ao analisar a Olimpíada de Matemática das Escolas públicas como 

possibilidade de avaliação em larga escala, cumpre-nos explicitar o que 

se entende por avaliação em larga escala. Segundo Werle (2010, p. 22): 

“é um procedimento amplo e extensivo, envolvendo diferentes 

modalidades de avaliação [...], abrangendo um sistema de ensino”. Com 

efeito, a amplitude e abrangência da avaliação em seus diferentes níveis 

e modalidades, realizada por agências externas aos sistemas é o que lhe 

confere o caráter de larga escala. Nesse sentido a avaliação em larga 

escala sempre é uma avaliação externa às instituições escolares 

avaliadas. 

 

Como tratado anteriormente as avaliações externas são assim denominadas por se 

tratarem de exames elaborados por pessoas que não se encontram nas escolas, em especial 

a OBMEP conta com grupos de fomento IMPA e SBM, bem como investimento de 

recursos públicos do Ministério da Educação e Ciências e tecnologia. Assim, é necessário 

chamarmos atenção quanto a expectativa governamental da OBMEP, na fala da secretária 

de educação básica, ao constatar que o IDEB nos anos iniciais do ensino fundamental 

subiu de 3.8 em 2005 para 4,2 em 2007 – “já começamos a sentir o efeito da Olimpíada, 

que teve a primeira edição há quatro anos”, afirma a secretária de educação básica do 

Ministério da Educação, Maria do Pilar Lacerda. “A melhoria na aprendizagem de 

matemática teve influência no IDEB, ente 2005 e 2007.” 8 

A relevância do IDEB como indicador de qualidade da educação é bastante 

evidente. Avançar na escala do índice demonstra ser a principal estratégia governamental 

                                                           
8http://portal.mec.gov.br/component/content/article?id=14792:olimpiada-de-matematica-
melhora-aprendizagem-na-educacao-basica  20/08/2018 às 14:25 
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para melhorar a qualidade da educação. Nessa perspectiva, elevar esse indicativo parece 

ser uma das funções da competição. 

Além dos exames já existentes a OBMEP se agrupa a essas avaliações, 

acrescentando mais um conjunto de dados que precisam ser estudos e assim oferecer 

respostas que possam contribuir para uma análise mais abrangente da educação. Segundo 

Sudbrack e Cocco (2012, p.7) 

A esse contingente de exames e provas vem somar-se a Olimpíada de 

Matemática da Educação Básica- a OBMEP. Mais que produzir novos 

dados, os sistemas de ensino devem gerar debates e reflexões sobre os 

dados existentes, na perspectiva da tomada de decisões, de interpretação 

dos resultados, não se detendo apenas ao produto, mas ao processo. Há 

que se imprimir significação dos dados à luz das realidades vividas. 

Com efeito, a reflexão pode ressignificar os dados que parecem 

padronizados. 

 

Assim, a maior competição de matemática do mundo também deixa suas marcas 

na educação pública seja contribuindo para as estatísticas ou no trabalho docente 

desempenhado nas escolas, uma vez que recebem influência dos materiais desenvolvidos 

pelo IMPA e SBM, com o objetivo de estimular o ensino e aprendizagem da matemática.  

Contudo de acordo com Casassus (2009, apud SUDBRACK; COCCO, 2012, 

p. 13): 

Enquanto se pensar que as pontuações dessas provas são indicadores de 

qualidade, as autoridades continuarão comprando sistemas de provas e 

acreditando que treinando alunos para que respondam estas provas 

compradas por um valor muito alto, estejam oferecendo uma educação 

de qualidade. 

 

Vale ressaltar que, de acordo com Sobrinho (2004, apud SUDBRACK; COCCO, 

2012) a avaliação não é neutra e está condicionada historicamente destacando o que está 

bem ou não está. Faz uso de recursos público, envolve redes de ensino, programas e 

projetos configurando um fenômeno político. 
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4 OBJETIVOS DO ENSINO DA ANÁLISE COMBINATÓRIA NO ENSINO 

FUNDAMENTAL DE ACORDO COM A BNCC E OS PCN  

 

A BNCC tem como principal objetivo estabelecer um currículo mínimo no qual 

seja possível incrementar as demandas regionais, culturais e sociais em que cada escola 

se encontra. De acordo com a BNCC (BRASIL, 2017, p. 11) 

[...] a LDB deixa claros dois conceitos decisivos para todo o 

desenvolvimento da questão curricular no Brasil. O primeiro, já 

antecipado pela Constituição, estabelece a relação entre o que é básico-

comum e o que é diverso em matéria curricular: as competências e 

diretrizes são comuns, os currículos são diversos. O segundo se refere 

ao foco do currículo. Ao dizer que os conteúdos curriculares estão a 

serviço do desenvolvimento de competências, a LDB orienta a 

definição das aprendizagens essenciais, e não apenas dos conteúdos 

mínimos a ser ensinados. Essas são duas noções fundantes da BNCC. 

 

 

Nesse sentido a BNCC cita novamente a LDB no Artigo 26, que determina – 

 

[...] os currículos da Educação Infantil, do Ensino Fundamental e do 

Ensino Médio devem ter base nacional comum, a ser complementada, 

em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar, por uma 

parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da 

sociedade, da cultura, da economia e dos educandos. (BRASIL, 2017, 

p. 11). 

 

A Matemática, de acordo com a BNCC -  

[...] não se restringe apenas à quantificação de fenômenos 

determinísticos – contagem, medição de objetos, grandezas – e das 

técnicas de cálculo com os números e com as grandezas, pois também 

estuda a incerteza proveniente de fenômenos de caráter aleatório. A 

Matemática cria sistemas abstratos, que organizam e inter-relacionam 

fenômenos do espaço, do movimento, das formas e dos números, 

associados ou não a fenômenos do mundo físico. Esses sistemas contêm 

ideias e objetos que são fundamentais para a compreensão de 

fenômenos, a construção de representações significativas e 

argumentações consistentes nos mais variados contextos. 

(BRASIL,2017, p. 263) 

 

 

Em conformidade como o BNCC, o PCN (BRASIL,1998) sinaliza que as 

atividades cotidianas contribuem para o desenvolvimento de uma inteligência prática, que 

possibilita aos alunos reconhecer problemas, colher e solucionar informações, e tomar 

decisões e, assim desenvolver a capacidade para lidar com a atividade matemática. Nesse 

sentido, a contribuição da escola deve ser em potencializar essa capacidade, obtendo 

melhores resultados. 
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 Contudo, a aprendizagem em matemática tem se limitado a reprodução de 

procedimentos e acumulo de informações. É de fundamental importância compreender 

que os alunos são capazes de resolver problemas, relativamente complexos, fazendo uso 

dos conhecimentos que possuem e estabelecendo relações entre o já conhecido e o novo 

(PCN). Os Parâmetros Curriculares Nacional (BRASIL,1998, p. 29), concluem: 

Ao relacionar idéias matemáticas entre si, podem reconhecer princípios 

gerais, como proporcionalidade, igualdade, composição e inclusão e 

perceber que processos como o estabelecimento de analogias, indução 

e dedução estão presentes tanto no trabalho com números e operações 

como em espaço, forma e medidas. 

 O estabelecimento de relações é tão importante quanto a exploração 

dos conteúdos matemáticos, pois, abordados de forma isolada, os 

conteúdos podem acabar representando muito pouco para a formação 

do aluno, particularmente para a formação da cidadania. 

 

Os PCN estruturam os temas do ensino fundamental em quatro blocos de 

conteúdo; Números e Operações, Espaço e Forma, Grandezas e Medidas e Tratamento da 

Informação (Estatística, probabilidade e combinatória). O último bloco tem por 

finalidade, em Estatística, fazer com que o aluno venha a construir procedimentos para 

coletar, organizar, comunicar e interpretar dados, utilizando tabelas, gráficos e 

representações que aparecem frequentemente em seu dia a dia. Na área de Probabilidade 

o objetivo é que o aluno compreenda que grande parte dos acontecimentos do cotidiano 

são de natureza aleatória e é possível identificar prováveis resultados desses 

acontecimentos. As noções de acaso e incerteza, que se manifestam intuitivamente, 

podem ser exploradas na escola, em situações nas quais o aluno realiza experimentos e 

observa os eventos (em espaços equiprováveis) (PCN). Por fim, a combinatória tem por 

objetivo levar o aluno a lidar com situações-problema que envolva combinações, arranjos, 

permutações e, especialmente, o princípio multiplicativo da contagem. 

 

4.1 Algumas Ferramentas em Análise Combinatória 

 

PRINCÍPIO ADITIVO 

Dado um evento A que possui m modos distintos de ocorrer e, se para cada um 

dos m modos possíveis de A acontecer, um outro evento B possui n modos diferentes de 

ocorrer e A e B são disjuntos, então o número de maneiras de ocorrer o evento A ou o 

evento B é m + n.  Utilizando a notação de conjuntos, temos que A e B dois conjuntos 
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disjuntos cuja cardinalidade é m e n, respectivamente, então cardinalidade de A U B é m 

+ n.  

 

PRINCÍPIO MULTIPLICATIVO (Princípio Fundamental da Contagem) 

Se um evento A pode ocorrer de m modos diferentes e, se para cada uma dessas 

m maneiras possíveis de A ocorrer, um outro evento B possui n maneiras distintas de 

ocorrer, então o número de maneiras de o evento A acorrer seguido do evento B é m.n. 

Podemos pensar em termos de conjunto, assim, A e B são conjuntos com cardinalidade 

m e n, respectivamente, então a cardinalidade de A x B (produto cartesiano) é m.n. 
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5 METODOLOGIA UTILIZADA 

Para realização do nosso trabalho fizemos uso dos seguintes instrumentos de 

pesquisa: 

 Análise das provas da primeira e segunda fase da OBMEP dos anos de 2015, 

2016 e 2017 para verificarmos quais aprendizagens em Análise Combinatória 

são requeridas pelos estudantes no nível 1 da competição. 

 Problemas ordenados ou não ordenados.  

A seção seguinte define a razão pela qual escolhemos a fase/nível da OBMEP em 

nossa pesquisa, bem como explicitar os anos das provas analisadas. 

5.1 As Provas Analisadas 

Foram escolhidas para análise as provas da primeira e segunda fase da Obmep no 

nível 1 que comporta os estudantes do 6º e 7º ano do Ensino Fundamental. Nosso objetivo 

é identificar por amostragem se os exames estão em consonância com as habilidades a 

serem desenvolvidas de acordo com a BNCC nos anos finais do ensino fundamental em 

Análise Combinatória. 

Segundo Araújo, Sá e Souza Neto (2017, p. 4) - A Olimpíada Brasileira de 

Matemática das Escolas Públicas (OBMEP), “[...] foi criada como uma especificidade da 

OBM com pretensões de incluir mais indivíduos, socialmente menos favorecidos, para 

serem preparados pelos professores de suas escolas, mesmo localizadas em municípios 

os mais longínquos do país.” 

O concurso que tem por objetivo; a inclusão social através do conhecimento, a 

melhoria da qualidade da escola pública e o aperfeiçoamento dos professores das escolas 

públicas, portanto a pergunta que fazemos é; os organizadores da competição se inspiram 

na Base Nacional Curricular Comum, documento norteador do ensino e aprendizagem na 

educação brasileira para formular as questões da OBMEP, em contagem? 

  Em nossa pesquisa vamos investigar se nos certames de 2015, 2016 e 2017 a 

competição alcançou tais objetivos. 
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6 PESQUISA 

 

As temáticas são os grupos de conhecimento que, a BNCC, subdivide os 

conteúdos do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, sinalizando as habilidades a serem 

desenvolvidas em cada temática nos anos de escolaridade, são elas; Números, Álgebra, 

Geometria, Grandezas e medidas, Probabilidade e estatística. 

Dentro das temáticas do 6º e 7º ano do Ensino Fundamental não constam a 

Contagem, somente no 8º ano o tema é abordado. Assim, nessa etapa, o ensino do 

Princípio Multiplicativo, também conhecido como Princípio Fundamental da Contagem 

(PFC), é proposto em duas temáticas, Números, cuja habilidade a ser desenvolvida 

consiste em, de acordo com a BNCC –“resolver e elaborar problemas de contagem nos 

quais a resolução envolva o PFC” e Probabilidade e estatística que propõe como 

habilidade a ser desenvolvida – BNCC - calcular a probabilidade de eventos, com base 

na construção do espaço amostral, utilizando o princípio multiplicativo, e reconhecer que 

a soma das probabilidades de todos os elementos do espaço amostral é igual a 1. O foco 

de nossa pesquisa são os problemas de Contagem, logo as questões que utilizam o 

Princípio Multiplicativo associado à probabilidade não foram analisadas.  Todas as 

questões analisadas podem ser obtidas em http://www.obmep.org.br/provas.htm. 

6.1 Prova 2015 – 1º fase 

Encontramos na questão 5 uma situação de contagem que faz uso do princípio 

multiplicativo e com algarismos como objetos.  

Figura 1 - OBMEP 2015, nível 1, 1ª fase, questão 5 

 
Fonte: www.obmep.com.br 

 

Este problema exige o raciocínio combinatório da estudante. Determinar quantos 

números existem em uma lista de números formados com os algarismos 2, 0, 1 e 5, com 
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a condição de que o número 03, por exemplo, não faz parte dessa lista. Além disso, 

observamos que se trata de um agrupamento ordenado, pois os pares 12 e 21 formam 

números distintos. 

O próximo problema é a questão 17, que tem como objetos as peças de um 

tabuleiro. O objetivo é determinar a quantidade de movimentos usados para mover a peça 

no tabuleiro, de acordo com as condições do enunciado. Vejamos: 

 

Figura 2 - OBMEP 2015, nível 1,1ª fase, questão 17 

 
                                                        Fonte: www.obmep.com.br  
 

O problema sugere certa criatividade e engenhosidade do candidato. Nesse 

sentido, o estudante deve ser capaz de identificar o caminho mais curto e contabilizar os 

movimentos necessários para realizá-los. Assim, é possível verificar que são necessárias 

7 subidas com 3 movimentos cada e 6 “esquerdas” com 3 movimentos cada, ou seja 7x3 

e 6x3. Para solucionar a questão é preciso usar o princípio multiplicativo e o aditivo, já 

que foi necessário dividir o problema em dois casos. 

6.2 Prova 2016 – 1º fase 

Na OBMEP – 2016 encontramos duas questões que envolvem Princípio 

Fundamental da Contagem. A questão 16 é a primeira. 

 

Figura 3 - OBMEP 2016, nível 1, 1º fase, questão 6 

 
                                                          Fonte: www.obmep.com.br 
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O problema possui como objeto de contagem os possíveis caminhos para sair do 

ponto P e chegar ao ponto Q. O candidato precisa tomar essas decisões para solucionar a 

questão, assim, o princípio multiplicativo é usado para determinar o número de caminhos 

que é possível traçar do ponto P ao A e do ponto B ao Q, o total de possibilidades é o 

produto entre eles. Para descobrir todos os caminhos basta multiplicar por 2, pois o 

segmento PQ corta a figura simetricamente.  

 

Figura 4 - OBMEP 2016, nível 1, 1ª fase, esquema 

 

 

 

 

 

Fonte: www.obmep.com.br 

 

A questão 20 envolve o princípio multiplicativo na contagem de sequências 

numéricas formadas pelas condições especificadas no enunciado. 

 Figura 5 - OBMEP 2016, nível 1, 1ª fase, questão 20 

 
                                                Fonte: www.obmep.com.br 
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Uma solução possível é dividir o problema em casos: número inicial com três 

algarismos, número inicial com dois algarismos e número inicial com 1 algarismo. O 

resultado, pelo princípio aditivo, é a soma das possibilidades destes três casos. 

6.3 Prova 2017 – 1º fase 

 

Na prova de 2017, identificamos apenas uma questão de contagem cujo objetivo 

é determinar quantos números podem ser formados com o número 2017 e o algarismo 9 

ocupando duas posições. 

Figura 6 - OBMEP 2017, nível 1, 1ª fase, questão 17 

 
Fonte: www.obmep.com.br 

 

Existem duas maneiras de o número 99 aparecer entre os algarismos 2017. A 

primeira forma é estarem juntos, neste caso, temos 5 possibilidades. O outro caso é 

quando estão separados configurando um problema não ordenado, pois 2 9¹ 0 9²1 7 e 2 9² 

0 9¹ 1 7 é o mesmo número.  

As questões analisadas envolvem o Princípio Multiplicativo em variadas situações 

e objetos diversificados. No 6º e 7º anos do ensino fundamental, o Princípio Fundamental 

da Contagem não faz parte das temáticas sugeridas pelo BNCC, contudo o raciocínio 

combinatório está em várias situações do cotidiano, e assim os alunos são capazes de 

resolver problemas desta natureza. 

 

6.4 Prova 2015 - 2ª fase 

 

As provas da OBMEP na segunda fase são compostas por 6 questões discursivas. 

Na prova de 2015, da segunda fase do nível 1, identificamos a questão 5 como a única 

relativa a contagem. 
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Figura 7 - OBMEP 2015, nível 1, 2 fase. Questão 5 

 
 Fonte: www.obmep.com.br  

 

        

 A questão possui três itens a, b e c. O objetivo do primeiro item é identificar se o 

candidato compreende o mecanismo de pontuação criado pela professora. 

 

Figura 8 - OBMEP 2015, nível 1, 2º fase, questão 5, item a 

 
Fonte: www.obmep.com.br 

 
 

Neste exercício, é possível compreender como pode ser contabilizada a pontuação 

dos alunos de acordo com o esquema disposto na malha triangular. Este item ainda não 

exige o uso da contagem. 

Figura 9 - OBMEP 2015, nível 1, 2º fase, questão 5, item b 

 
Fonte: www.obmep.com.br 

 

     No exercício b é realizada a primeira pergunta de contagem. A solução 

disponibilizada pela banca faz uso do princípio aditivo e a representação na malha 

triangular. 
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Figura 10 - OBMEP 2015, nível 1, 2º fase, questão 5, gabarito item b 

 
Fonte: www.obmep.com.br 

 
 

Figura 11 - OBMEP 2015, nível 1, 2ª fase, questão 5, gabarito item b 

 
Fonte: www.obmep.com.br 

 

As possibilidades de um aluno tirar nota zero em 4 questões corresponde aos 

pontos que distam do lado (zero) 4 triângulos menores. Determinar as possibilidades de 

um evento ocorrer é um problema básico na contagem. Neste item não é exigido do 

estudante a habilidade de solucionar problemas usando o PMC, competência que é 

recomendado pelo BNCC a partir do 8º ano.  

 

Figura 12 - OBMEP 2015, nível 1, 2ª fase, questão 5, item c 

 
Fonte: www.obmep.com.br 
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Neste último item é exigido que o aluno faça uso exclusivo da malha triangular. 

Todos os itens anteriores seguem uma sequência na qual o aluno é estimulado a 

compreender a malha e extrair informações da mesma. Neste sentido, observamos que os 

itens anteriores oferecem subsídio para o aluno identificar as possibilidades de tirar nota 

7,0 na prova. 

7 x 1,0 + 0 x 0,5 + 3 x 0,0 

6 x 1,0 + 2 x 0,5 + 2 x 0,0 

5 x 1,0 + 4 x 0.5 + 1 x 0,0 

4 x 1,0 + 6 x 0,5 + 0 x 0,0 

Com isso temos as coordenadas dos pontos na malhar triangular que 

correspondem as notas 7, por conseguinte qualquer ponto localizado acima desses 

corresponde as pontuações maiores que 7. 

         Vale lembrar que o candidato poderia seguir o caminho mais longo. 

 

Figura 13 - OBMEP 2015, nível 1, 2ª fase, questão 5, item c 

 
Fonte: www.obmep.com.br 

 
 

6.5 Prova 2016 - 2ª fase 

Na OBMEP de 2016, já na primeira questão da prova encontramos uma situação 

de contagem. A questão é dividida em três itens. 

 

Figura 14 - OBMEP 2016, nível 1, 2º fase, questão 1, item a 

 
Fonte: www.obmep.com.br 
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No enunciado são reveladas as condições de formação dos números. Neste 

sentido, o primeiro item avalia se o candidato compreendeu as mesmas. 

 

Figura 15 - OBMEP 2016, nível 1, 2ª fase, questão 1, item b 

 
Fonte: www.obmep.com.br 

 

No item c, o aluno deve contar os números com o algarismo do meio igual a 7, 

assim existem duas maneiras para solucionar o problema; listar todas as possibilidades, 

ou usar o Princípio Multiplicativo. Neste caso, a última opção é a mais direta e seria uma 

atividade muito trabalhosa listar os 30 casos. Com isso entendemos que a banca espera 

que o candidato solucione esta questão através do Princípio Multiplicativo. 

De acordo com as condições do problema os algarismos usados são 1,2,3,4,5,6. 

Assim temos, 172, 173, 174, 175 e 176. Dessa maneira, ao formar os números com 

centena igual a 2 e as unidades 1, 3, 4, 5, 6 teremos mais cinco números distintos. Para 

cada um dos algarismos é possível formar cinco números, então temos um total de 6 x 5 

= 30 números. 

 

Figura 16 - OBMEP 2016, nível 1, 2ª fase, questão 1, item c 

 
Fonte: www.obmep.com.br 
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O problema consiste em determinar quantos são os números cujo algarismo do 

meio é o maior dos três. Dessa maneira para cada algarismo existe uma quantidade 

distinta de possibilidades, assim precisamos considerar os casos um a um. 

 

Figura 17 - OBMEP 2016, nível 1, 2ª fase, questão 1, item c 

 
Fonte: www.obmep.com.br 

  

      Este item envolve o Princípio Multiplicativo. A questão segue uma sequência 

na qual um aluno familiarizado com a contagem pode solucionar cada item. Contudo, 

sugere um exercício trabalhoso. 

 

6.6 Prova 2017 - 2ª fase 

 

Na prova de 2017 as questões 5 e 6abordam o Princípio Multiplicativo. A questão 

5 é um problema dividido em 4 itens. A complexidade aumenta a cada item. 

 

Figura 18 - OBMEP 2017, nível 1, 2ª fase, questão 5, item a 

 
Fonte: www.obmep.com.br 

 

O item a consiste em uma contagem simples. Isso permite que o aluno compreenda 

as disposições que o retângulo deve assumir no tabuleiro. Mas é no item b que o problema 

assume uma complexidade maior. 
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Figura 19 - OBMEP 2017, nível 1, 2ª fase, questão 5, item b 

 
Fonte: www.obmep.com.br 

 

Acreditamos que neste momento é exigido do candidato criatividade para buscar 

no item anterior inspiração, e assim solucionar a problema. Vejamos o gabarito deste 

item: 

 

Figura 20 - OBMEP 2017, nível 1, 2ª fase, questão 5, gabarito item b 

 
Fonte: www.obmep.com.br 

 

O aluno precisa identificar as duas possibilidades para cobrir o tabuleiro, ou seja, 

dividir em dois casos e assim determinar quantas são as maneiras de cobrir o tabuleiro 

com 4 peças. O Princípio Multiplicativo e o Aditivo são suficientes para solucionar a 

questão. 
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Figura 21 - OBMEP 2017, nível 1, 2ª fase, questão 5, item c 

 
Fonte: www.obmep.com.br 

 

Esse item sugere engenhosidade por parte dos estudantes-candidatos. Os 

problemas que envolvem o Princípio Multiplicativo demonstram uma complexidade um 

pouco acima da habitual em casos como este (contar as diferentes maneiras de preencher 

uma figura).  

 

Figura 22 - OBMEP 2017, nível 1, 2ª fase, questão 5, gabarito item c 

 
Fonte: www.obmep.com.br 

 

Assim, identificamos que o problema envolve o Princípio Multiplicativo e o 

Aditivo, pois a quantidade de casos é resultado da soma das três situações abaixo.  
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Figura 23 - OBMEP 2017, nível 1, 2ª fase, questão 5, gabarito item c 

 
Fonte: www.obmep.com.br 

 

Na questão 6 identificamos, novamente, um problema que envolve o raciocínio 

combinatório. 

 

Figura 24 - OBMEP 2017, nível 1, 2ª fase, questão 6, item a 

 

 
Fonte: www.obmep.com.br 

 

  O estudante pode fazer uso de uma ferramenta básica da contagem, a listagem, 

para verificar uma a uma as possibilidades de se obter o número 45. 
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Figura 25 - OBMEP 2017, nível 1, 2ª fase, questão 6, gabarito item a 

 
Fonte: www.obmep.com.br 

 

O próximo problema de contagem é o item d. Este item se assemelha bastante ao 

primeiro. O problema consiste em identificar quais os divisores de 30 e determinar as 

possibilidades de encontrar esse resultado como produto. 

 

Figura 26 - OBMEP 2017, nível 1, 2ª fase, questão 6, item d 

 
Fonte: www.obmep.com.br 

 

             É necessário dividir em casos para contar as maneiras possíveis de 

percorrer o caminho. Como no item a, a solução envolve o Princípio Multiplicativo e 

Aditivo. 
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Figura 27 - OBMEP 2017, nível 1, 2ª fase, questão 6, gabarito item d 

 

 

 
Fonte: www.obmep.com.br 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em nosso estudo sobre a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas 

Públicas conhecemos a competição mais a fundo, buscamos compreender suas 

intencionalidades e a sua função no cenário das avaliações externas. As políticas 

educacionais no Brasil visam elevar a qualidade do ensino por meio de escore 

quantitativo, esperando que mecanismos de gratificação, meritocracia e competitividade 

superem o fracasso escolar, bem como as questões socioeconômicas e culturais que 

influenciam o processo de ensino e aprendizagem em cada região, escola e sala de aula. 

Dos objetivos almejados pela OBMEP, buscar novos talentos parece ser o 

principal deles. A competição conta com os programas PIC e PICME para os premiados 

de cada edição a fim de estimular a continuidade e aperfeiçoamento dos estudos em 

Matemática, visando a capacitação destes jovens para atuar na área de tecnologia e 

ciências.  

Neste sentido, pensamos que trabalhos futuros poderiam pesquisar o perfil 

socioeconômico dos beneficiados por esses programas, bem como os competidores que 

chegam a torneios internacionais de matemática através da OBM. Por outro lado, isso nos 

remete ao seguinte objetivo: promover a inclusão social por meio do conhecimento, talvez 

o objetivo mais difícil de investigar, principalmente pela limitação de dados e por exigir 

uma pesquisa mais extensa e direcionada; contudo acreditamos que a competição 

favorece muito mais a reprodução da exclusão social do que para a sua superação. 

A padronização das provas que se assemelha às avaliações em larga escala 

governamentais acabam por fornecer resultados superficiais que revelam muito pouco 

sobre as condições educacionais e institucionais em que as variadas realidades vividas 

pelas escolas estão subordinadas. Para Sudbrack e Cocco (2012, p. 13) 

A fragilidade dos processos de participação dos profissionais da 

educação, mesmo tendo relativa autonomia para fazer diferente, 

continua atrelada à padronização de Políticas Educacionais, agindo de 

acordo com os interesses de tais políticas. Nessa 

perspectiva, os setores educacionais acabam incorporando as 

características de regulação e padronização de que são portadoras as 

reformas educacionais. 
 

A participação do professor na OBMEP é limitada a preparação dos estudantes 

nas escolas, e com pouco poder de interferir e negociar estas avaliações. Além disso, 

pouco se sabe sobre a atuação dos professores na competição. Para trabalhos futuros 
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sugerimos investigar o grau de envolvimento dos professores nas escolas participantes, e 

se existe relação com o desempenho dos alunos ou com a capacitação docente. 

Por fim, percebemos em nossa pesquisa sobre a OBMEP que foi possível 

identificar traços de uma política pública de avaliação e com indícios de que a competição 

também serve para a melhoria do IDEB, contudo novas pesquisas para aprofundar essas 

investigações são necessárias para corroborar com mais documentos e dados. 

Sobre as provas analisadas, identificamos questões de Análise Combinatória nas 

duas fases da OBMEP, em todos os anos analisados. Identificamos que é possível o 

estudante realizar procedimentos básicos e utilizar o Princípio Multiplicativo para 

resolver as questões. Assim, os exames da OBMEP não estão reduzidos a simples aferição 

do conteúdo, mas sim a avaliação do raciocínio combinatório.  

Vale ressaltar que algumas das questões analisadas sugerem um trabalho moroso 

e extenso, e ainda um grau de engenhosidade e criatividade por parte do candidato.  

Recomendamos que análises de provas mais antigas sejam realizadas para assim 

compreender melhor sobres as aprendizagens e habilidades em Contagem que a OBMEP 

cobra dos estudantes em seus exames ao longo dos anos.  
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APÊNDICE A – PROVAS ANALISADAS NA 1º FASE DA OBMEP NO NÍVEL 1 
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APÊNDICE B – CONTEÚDOS DE MATEMÁTICA DOS 6 º E 7º ANO NA BASE 

NACIONAL COMUM CURRICULAR 

 

ANO UNIDADES 

TEMÁTICAS 

OBJETIVOS DE 

CONHECIMENT

O 

HABILIDADES 

 

 

 

 

 

 

6º 

 

 

 

 

 

 

NÚMEROS 

 

 

 

 

 

Sistema de numeração 

decimal: 

características, leitura, 

escrita e comparação 

de números naturais e 

de números racionais 

representados na 

forma decimal 

(EF06MA01) Comparar, 

ordenar, ler e escrever 

números naturais e 

números racionais cuja 

representação decimal é 

finita, fazendo uso da reta 

numérica. (EF06MA02) 

Reconhecer o sistema de 

numeração decimal, como 

o que prevaleceu no 

mundo ocidental, e 

destacar semelhanças e 

diferenças com outros 

sistemas, de modo a 

sistematizar suas principais 

características (base, valor 

posicional e função do 

zero), utilizando, inclusive, 

a composição e 

decomposição de números 

naturais e números 

racionais em sua 

representação decimal. 

6º NÚMEROS Operações (adição, 

subtração, 

multiplicação, divisão 

e potenciação) com 

números naturais 

Divisão euclidiana 

(EF06MA03) Resolver e 

elaborar problemas que 

envolvam cálculos 

(mentais ou escritos, 

exatos ou aproximados) 

com números naturais, por 

meio de estratégias 

variadas, com 

compreensão dos 

processos neles envolvidos 

com e sem uso de 

calculadora. 

6º NÚMEROS Fluxograma para 

determinar a 

paridade de um 

número natural 

Múltiplos e 

divisores de um 

número natural 

Números primos e 

compostos 

(EF06MA04) Construir 

algoritmo em linguagem 

natural e representá-lo por 

fluxograma que indique a 

resolução de um problema 

simples (por exemplo, se 

um número natural 

qualquer é par).  

(EF06MA05) Classificar 

números naturais em 

primos e compostos, 

estabelecer relações entre 

números, expressas pelos 

termos “é múltiplo de”, “é 

divisor de”, “é fator de”, e 

estabelecer, por meio de 
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investigações, critérios de 

divisibilidade por 2, 3, 4, 

5, 6, 8, 9, 10, 100 e 1000.  

(EF06MA06) Resolver e 

elaborar problemas que 

envolvam as ideias de 

múltiplo e de divisor. 

6º NÚMEROS Frações: significados 

(parte/todo, 

quociente), 

equivalência, 

comparação, adição e 

subtração; cálculo da 

fração de um número 

natural; adição e 

subtração de frações 

(EF06MA07) 

Compreender, comparar e 

ordenar frações associadas 

às ideias de partes de 

inteiros e resultado de 

divisão, identificando 

frações equivalentes. 

(EF06MA08) Reconhecer 

que os números racionais 

positivos podem ser 

expressos nas formas 

fracionária e decimal, 

estabelecer relações entre 

essas representações, 

passando de uma 

representação para outra, e 

relacioná-los a pontos na 

reta numérica.  

(EF06MA09) Resolver e 

elaborar problemas que 

envolvam o cálculo da 

fração de uma quantidade 

e cujo resultado seja um 

número natural, com e sem 

uso de calculadora. 

(EF06MA10) Resolver e 

elaborar problemas que 

envolvam adição ou 

subtração com números 

racionais positivos na 

representação fracionária. 

6º NÚMEROS Operações (adição, 

subtração, 

multiplicação, divisão 

e potenciação) com 

números racionais 

(EF06MA11) Resolver e 

elaborar problemas com 

números racionais 

positivos na representação 

decimal, envolvendo as 

quatro operações 

fundamentais e a 

potenciação, por meio de 

estratégias diversas, 

utilizando estimativas e 

arredondamentos para 

verificar a razoabilidade de 

respostas, com e sem uso 

de calculadora. 

6º NÚMEROS Aproximação de 

números para 

múltiplos de potências 

de 10 

(EF06MA12) Fazer 

estimativas de quantidades 

e aproximar números para 

múltiplos da potência de 

10 mais próxima. 
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6º NÚMEROS Cálculo de 

porcentagens por 

meio de estratégias 

diversas, sem fazer 

uso da “regra de três” 

(EF06MA13) Resolver e 

elaborar problemas que 

envolvam porcentagens, 

com base na ideia de 

proporcionalidade, sem 

fazer uso da “regra de 

três”, utilizando estratégias 

pessoais, cálculo mental e 

calculadora, em contextos 

de educação financeira, 

entre outros. 

 

 

 

6º 

 

 

 

ÁLGEBRA 

 

 

 

Propriedades de 

igualdade 

(EF06MA14) Reconhecer 

que a relação de igualdade 

matemática não se altera 

ao adicionar, subtrair, 

multiplicar ou dividir os 

seus dois membros por um 

mesmo número e utilizar 

essa noção para determinar 

valores desconhecidos na 

resolução de problemas. 

 

 

 

 

6º 

 

 

ÁLGEBRA 

 

 

Problemas que tratam 

da partição de um 

todo em duas partes 

desiguais, envolvendo 

razões entre as partes 

e entre uma das partes 

e o todo 

(EF06MA15) Resolver e 

elaborar problemas que 

envolvam a partilha de 

uma quantidade em duas 

partes desiguais, 

envolvendo relações 

aditivas e multiplicativas, 

bem como a razão entre as 

partes e entre uma das 

partes e o todo. 

 

 

 

6º 

 

 

 

 

 

 

GEOMETRIA 

Plano cartesiano: 

associação dos 

vértices de um 

polígono a pares 

ordenados 

(EF06MA16) Associar 

pares ordenados de 

números a pontos do plano 

cartesiano do 1º quadrante, 

em situações como a 

localização dos vértices de 

um polígono. 

 

 

 

6º 

 

 

GEOMETRIA 

Prismas e pirâmides: 

planificações e 

relações entre seus 

elementos (vértices, 

faces e arestas) 

(EF06MA17) Quantificar e 

estabelecer relações entre 

o número de vértices, faces 

e arestas de prismas e 

pirâmides, em função do 

seu polígono da base, para 

resolver problemas e 

desenvolver a percepção 

espacial. 

 

 

 

6º 

 

 

 

GEOMETRIA 

Polígonos: 

classificações quanto 

ao número de vértices, 

às medidas de lados e 

ângulos e ao 

paralelismo e 

perpendicularismo 

dos lados 

(EF06MA18) Reconhecer, 

nomear e comparar 

polígonos, considerando 

lados, vértices e ângulos, e 

classificá-los em regulares 

e não regulares, tanto em 

suas representações no 

plano como em faces de 

poliedros. (EF06MA19) 

Identificar características 

dos triângulos e classificá-

los em relação às medidas 
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dos lados e dos ângulos. 

(EF06MA20) Identificar 

características dos 

quadriláteros, classificá-los 

em relação a lados e a 

ângulos e reconhecer a 

inclusão e a intersecção de 

classes entre eles. 

 

 

 

6º 

 

 

GEOMETRIA 

Construção de figuras 

semelhantes: 

ampliação e redução 

de figuras planas em 

malhas quadriculadas 

(EF06MA21) Construir 

figuras planas semelhantes 

em situações de ampliação 

e de redução, com o uso de 

malhas quadriculadas, 

plano cartesiano ou 

tecnologias digitais. 

 

 

 

6º 

 

 

 

GEOMETRIA 

 

Construção de retas 

paralelas e 

perpendiculares, 

fazendo uso de 

réguas, esquadros e 

softwares 

(EF06MA22) Utilizar 

instrumentos, como réguas 

e esquadros, ou softwares 

para representações de 

retas paralelas e 

perpendiculares e 

construção de 

quadriláteros, entre outros. 

(EF06MA23) Construir 

algoritmo para resolver 

situações passo a passo 

(como na construção de 

dobraduras ou na 

indicação de deslocamento 

de um objeto no plano 

segundo pontos de 

referência e distâncias 

fornecidas etc.). 

 

 

6º 

 

 

GRANDEZAS E 

MEDIDAS 

Problemas sobre 

medidas envolvendo 

grandezas como 

comprimento, massa, 

tempo, temperatura, 

área, capacidade e 

volume 

(EF06MA24) Resolver e 

elaborar problemas que 

envolvam as grandezas 

comprimento, massa, 

tempo, temperatura, área 

(triângulos e retângulos), 

capacidade e volume 

(sólidos formados por 

blocos retangulares), sem 

uso de fórmulas, inseridos, 

sempre que possível, em 

contextos oriundos de 

situações reais e/ou 

relacionadas às outras 

áreas do conhecimento. 

 

 

6º 

 

 

GRANDEZAS E 

MEDIDAS 

Ângulos: noção, usos 

e medida 

(EF06MA25) Reconhecer 

a abertura do ângulo como 

grandeza associada às 

figuras geométricas. 

(EF06MA26) Resolver 

problemas que envolvam a 

noção de ângulo em 

diferentes contextos e em 

situações reais, como 

ângulo de visão. 

(EF06MA27) Determinar 
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medidas da abertura de 

ângulos, por meio de 

transferidor e/ou 

tecnologias digitais. 

 

 

6º 

 

 

GRANDEZAS E 

MEDIDAS 

Plantas baixas e vistas 

aéreas 

(EF06MA28) Interpretar, 

descrever e desenhar 

plantas baixas simples de 

residências e vistas aéreas. 

 

 

 

6º 

 

 

GRANDEZAS E 

MEDIDAS 

Perímetro de um 

quadrado como 

grandeza proporcional 

à medida do lado 

(EF06MA29) Analisar e 

descrever mudanças que 

ocorrem no perímetro e na 

área de um quadrado ao se 

ampliarem ou reduzirem, 

igualmente, as medidas de 

seus lados, para 

compreender que o 

perímetro é proporcional à 

medida do lado, o que não 

ocorre com a área. 

 

 

 

6º 

 

 

PROBABILIDAD

E E ESTATÍSTICA 

Cálculo de 

probabilidade como a 

razão entre o número 

de resultados 

favoráveis e o total de 

resultados possíveis 

em um espaço 

amostral equiprovável 

Cálculo de 

probabilidade por 

meio de muitas 

repetições de um 

experimento 

(frequências de 

ocorrências e 

probabilidade 

frequentista) 

(EF06MA30) Calcular a 

probabilidade de um 

evento aleatório, 

expressando-a por número 

racional (forma 

fracionária, decimal e 

percentual) e comparar 

esse número com a 

probabilidade obtida por 

meio de experimentos 

sucessivos. 

 

 

6º 

 

 

PROBABILIDAD

E E ESTATÍSTICA 

Leitura e interpretação 

de tabelas e gráficos 

(de colunas ou barras 

simples ou múltiplas) 

referentes a variáveis 

categóricas e variáveis 

numéricas 

 

(EF06MA31) 

Identificar as variáveis e 

suas frequências e os 

elementos constitutivos 

(título, eixos, legendas, 

fontes e datas) em 

diferentes tipos de gráfico. 

(EF06MA32) Interpretar e 

resolver situações que 

envolvam dados de 

pesquisas sobre contextos 

ambientais, 

sustentabilidade, trânsito, 

consumo responsável, 

entre outros, apresentadas 
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pela mídia em tabelas e em 

diferentes tipos de gráficos 

e redigir textos escritos 

com o objetivo de sintetizar 

conclusões. 

 

 

6º 

 

 

PROBABILIDAD

E E ESTATÍSTICA 

Coleta de dados, 

organização e registro 

Construção de 

diferentes tipos de 

gráficos para 

representá-los e 

interpretação das 

informações 

(EF06MA33) Planejar e 

coletar dados de pesquisa 

referente a práticas sociais 

escolhidas pelos alunos e 

fazer uso de planilhas 

eletrônicas para registro, 

representação e 

interpretação das 

informações, em tabelas, 

vários tipos de gráficos e 

texto. 

 

 

6º 

 

 

PROBABILIDAD

E E ESTATÍSTICA 

Diferentes tipos de 

representação de 

informações: gráficos 

e fluxogramas 

(EF06MA34) Interpretar e 

desenvolver fluxogramas 

simples, identificando as 

relações entre os objetos 

representados (por 

exemplo, posição de 

cidades considerando as 

estradas que as unem, 

hierarquia dos funcionários 

de uma empresa etc.). 

 

 

7º 

 

 

NÚMEROS 

 

Múltiplos e divisores 

de um número natural 

(EF07MA01) Resolver e 

elaborar problemas com 

números naturais, 

envolvendo as noções de 

divisor e de múltiplo, 

podendo incluir máximo 

divisor comum ou mínimo 

múltiplo comum, por meio 

de estratégias diversas, 

sem a aplicação de 

algoritmos. 

 

 

7º 

 

 

NÚMEROS 

 

 

Cálculo de 

porcentagens e de 

acréscimos e 

decréscimos simples 

(EF07MA02) Resolver e 

elaborar problemas que 

envolvam porcentagens, 

como os que lidam com 

acréscimos e decréscimos 

simples, utilizando 

estratégias pessoais, 

cálculo mental e 

calculadora, no contexto 

de educação financeira, 

entre outros. 

 

 

7º 

 

 

NÚMEROS 

 

 

Números inteiros: 

usos, história, 

ordenação, associação 

com pontos da reta 

numérica e operações 

(EF07MA03) Comparar e 

ordenar números inteiros 

em diferentes contextos, 

incluindo o histórico, 

associá-los a pontos da reta 

numérica e utilizá-los em 

situações que envolvam 

adição e subtração. 

(EF07MA04) Resolver e 
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elaborar problemas que 

envolvam operações com 

números inteiros. 

 

 

7º 

 

 

NÚMEROS 

 

Fração e seus 

significados: como 

parte de inteiros, 

resultado da divisão, 

razão e operador 

(EF07MA05) Resolver um 

mesmo problema 

utilizando diferentes 

algoritmos. (EF07MA06) 

Reconhecer que as 

resoluções de um grupo de 

problemas que têm a 

mesma estrutura podem 

ser obtidas utilizando os 

mesmos procedimentos. 

(EF07MA07) Representar 

por meio de um 

fluxograma os passos 

utilizados para resolver um 

grupo de problemas. 

(EF07MA08) Comparar e 

ordenar frações associadas 

às ideias de partes de 

inteiros, resultado da 

divisão, razão e operador. 

(EF07MA09) Utilizar, na 

resolução de problemas, a 

associação entre razão e 

fração, como a fração 2/3 

para expressar a razão de 

duas partes de uma 

grandeza para três partes 

da mesma ou três partes de 

outra grandeza. 

 

 

7º 

 

 

NÚMEROS 

 

Números racionais na 

representação 

fracionária e na 

decimal: usos, 

ordenação e 

associação com 

pontos da reta 

numérica e operações 

(EF07MA10) Comparar e 

ordenar números racionais 

em diferentes contextos e 

associá-los a pontos da reta 

numérica. (EF07MA11) 

Compreender e utilizar a 

multiplicação e a divisão 

de números racionais, a 

relação entre elas e suas 

propriedades operatórias. 

(EF07MA12) Resolver e 

elaborar problemas que 

envolvam as operações 

com números racionais. 

 

 

7º 

 

 

ÁLGEBRA 

 

 

Linguagem algébrica: 

variável e incógnita 

(EF07MA13) 

Compreender a ideia de 

variável, representada por 

letra ou símbolo, para 

expressar relação entre 

duas grandezas, 

diferenciando-a da ideia de 

incógnita. (EF07MA14) 

Classificar sequências em 
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recursivas e não 

recursivas, reconhecendo 

que o conceito de recursão 

está presente não apenas 

na matemática, mas 

também nas artes e na 

literatura. (EF07MA15) 

Utilizar a simbologia 

algébrica para expressar 

regularidades encontradas 

em sequências numéricas. 

 

 

7º 

 

 

 

 

ÁLGEBRA 

 

 

Equivalência de 

expressões algébricas: 

identificação da 

regularidade de uma 

sequência numérica 

(EF07MA16) Reconhecer 

se duas expressões 

algébricas obtidas para 

descrever a regularidade 

de uma mesma sequência 

numérica são ou não 

equivalentes. 

 

 

7º 

 

 

ÁLGEBRA 

 

 

Problemas 

envolvendo grandezas 

diretamente 

proporcionais e 

grandezas 

inversamente 

proporcionais 

(EF07MA17) Resolver e 

elaborar problemas que 

envolvam variação de 

proporcionalidade direta e 

de proporcionalidade 

inversa entre duas 

grandezas, utilizando 

sentença algébrica para 

expressar a relação entre 

elas. 

 

 

7º 

 

 

ÁLGEBRA 

 

 

Equações polinomiais 

do 1º grau 

(EF07MA18) Resolver e 

elaborar problemas que 

possam ser representados 

por equações polinomiais 

de 1º grau, redutíveis à 

forma ax + b = c, fazendo 

uso das propriedades da 

igualdade. 

 

 

7º 

 

 

 

GEOMETRIA 

Transformações 

geométricas de 

polígonos no plano 

cartesiano: 

multiplicação das 

coordenadas por um 

número inteiro e 

obtenção de 

simétricos em relação 

aos eixos e à origem 

(EF07MA19) Realizar 

transformações de 

polígonos representados no 

plano cartesiano, 

decorrentes da 

multiplicação das 

coordenadas de seus 

vértices por um número 

inteiro. (EF07MA20) 

Reconhecer e representar, 

no plano cartesiano, o 

simétrico de figuras em 

relação aos eixos e à 

origem. 

 

 

7º 

 

 

 

GEOMETRIA 

 

 

Simetrias de 

translação, rotação e 

reflexão 

(EF07MA21) Reconhecer 

e construir figuras obtidas 

por simetrias de translação, 

rotação e reflexão, usando 

instrumentos de desenho 

ou softwares de geometria 

dinâmica e vincular esse 

estudo a representações 

planas de obras de arte, 
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elementos arquitetônicos, 

entre outros. 

 

 

7º 

 

 

 

          

GEOMETRIA                                                                                                              

A circunferência 

como lugar 

geométrico 

(EF07MA22) Construir 

circunferências, utilizando 

compasso, reconhecê-las 

como lugar geométrico e 

utilizá-las para fazer 

composições artísticas e 

resolver problemas que 

envolvam objetos 

equidistantes. 

 

 

 

7º 

 

 

 

GEOMETRIA 

Relações entre os 

ângulos formados por 

retas paralelas 

intersectadas por uma 

transversal 

(EF07MA23) Verificar 

relações entre os ângulos 

formados por retas 

paralelas cortadas por uma 

transversal, com e sem uso 

de softwares de geometria 

dinâmica. 

 

 

 

7º 

 

 

GEOMETRIA 

Triângulos: 

construção, condição 

de existência e soma 

das medidas dos 

ângulos internos 

 

(EF07MA24) Construir 

triângulos, usando régua e 

compasso, reconhecer a 

condição de existência do 

triângulo quanto à medida 

dos lados e verificar que a 

soma das medidas dos 

ângulos internos de um 

triângulo é 180°. 

(EF07MA25) Reconhecer 

a rigidez geométrica dos 

triângulos e suas 

aplicações, como na 

construção de estruturas 

arquitetônicas (telhados, 

estruturas metálicas e 

outras) ou nas artes 

plásticas. (EF07MA26) 

Descrever, por escrito e 

por meio de um 

fluxograma, um algoritmo 

para a construção de um 

triângulo qualquer, 

conhecidas as medidas dos 

três lados. 

 

 

 

7º 

 

 

 

GEOMETRIA 

Polígonos regulares: 

quadrado e triângulo 

equilátero 

(EF07MA27) Calcular 

medidas de ângulos 

internos de polígonos 

regulares, sem o uso de 

fórmulas, e estabelecer 

relações entre ângulos 

internos e externos de 

polígonos, 

preferencialmente 
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vinculadas à construção de 

mosaicos e de 

ladrilhamentos. 

(EF07MA28) Descrever, 

por escrito e por meio de 

um fluxograma, um 

algoritmo para a 

construção de um polígono 

regular (como quadrado e 

triângulo equilátero), 

conhecida a medida de seu 

lado. 

 

 

 

7º 

 

 

GRANDEZAS E 

MEDIDAS 

Problemas 

envolvendo medições 

(EF07MA29) Resolver e 

elaborar problemas que 

envolvam medidas de 

grandezas inseridos em 

contextos oriundos de 

situações cotidianas ou de 

outras áreas do 

conhecimento, 

reconhecendo que toda 

medida empírica é 

aproximada. 

 

 

 

7º 

 

 

GRANDEZAS E 

MEDIDAS 

 

Cálculo de volume de 

blocos retangulares, 

utilizando unidades de 

medida convencionais 

mais usuais 

(EF07MA30) Resolver e 

elaborar problemas de 

cálculo de medida do 

volume de blocos 

retangulares, envolvendo 

as unidades usuais (metro 

cúbico, decímetro cúbico e 

centímetro cúbico). 

 

 

7º 

 

 

GRANDEZAS E 

MEDIDAS 

Equivalência de área 

de figuras planas: 

cálculo de áreas de 

figuras que podem ser 

decompostas por 

outras, cujas áreas 

podem ser facilmente 

determinadas como 

triângulos e 

quadriláteros 

(EF07MA31) Estabelecer 

expressões de cálculo de 

área de triângulos e de 

quadriláteros. 

(EF07MA32) Resolver e 

elaborar problemas de 

cálculo de medida de área 

de figuras planas que 

podem ser decompostas 

por quadrados, retângulos 

e/ou triângulos, utilizando 

a equivalência entre áreas. 

 

 

7º 

 

 

GRANDEZAS E 

MEDIDAS 

 

Medida do 

comprimento da 

circunferência 

(EF07MA33) Estabelecer 

o número como a razão 

entre a medida de uma 

circunferência e seu 

diâmetro, para 

compreender e resolver 

problemas, inclusive os de 

natureza histórica. 

 

 

 

7º 

 

 

PROBABILIDAD

E E ESTATÍSTICA 

Experimentos 

aleatórios: espaço 

amostral e estimativa 

de probabilidade por 

meio de frequência de 

ocorrências 

(EF07MA34) Planejar e 

realizar experimentos 

aleatórios ou simulações 

que envolvem cálculo de 

probabilidades ou 

estimativas por meio de 

frequência de ocorrências. 



72 
 

 

 

 

7º 

 

 

PROBABILIDAD

E E ESTATÍSTICA 

Estatística: média e 

amplitude de um 

conjunto de dados 

(EF07MA35) 

Compreender, em 

contextos significativos, o 

significado de média 

estatística como indicador 

da tendência de uma 

pesquisa, calcular seu 

valor e relacioná-lo, 

intuitivamente, com a 

amplitude do conjunto de 

dados. 

 

 

 

7º 

 

 

PROBABILIDAD

E E ESTATÍSTICA 

Pesquisa amostral e 

pesquisa censitária 

Planejamento de 

pesquisa, coleta e 

organização dos 

dados, construção de 

tabelas e gráficos e 

interpretação das 

informações 

(EF07MA36) Planejar e 

realizar pesquisa 

envolvendo tema da 

realidade social, 

identificando a 

necessidade de ser 

censitária ou de usar 

amostra, e interpretar os 

dados para comunicá-los 

por meio de relatório 

escrito, tabelas e gráficos, 

com o apoio de planilhas 

eletrônicas. 

 

 

 

7º 

 

 

PROBABILIDAD

E E ESTATÍSTICA 

 

Gráficos de setores: 

interpretação, 

pertinência e 

construção para 

representar conjunto 

de dados 

(EF07MA37) Interpretar e 

analisar dados 

apresentados em gráfico de 

setores divulgados pela 

mídia e compreender 

quando é possível ou 

conveniente sua utilização. 

Fonte: http://www.profmarcovargas.poa.br/2018/07/6-ano-bncc.html. Acesso em: 26/07/2018. 

 

 


