
INSTRUÇÕES PARA REALIZAÇÃO DA PROVA VIRTUAL

Prezada Aluna,

Listamos abaixo as instruções relativas à aplicação virtual da prova da 1ª Fase do
3º Torneio Meninas na Matemática:

1) Data da aplicação: 22 de agosto de 2022.

2) Horário de início: 14h00 do horário de Brasília.

3) Horário de término: 17h00 do horário de Brasília.

4) Duração: 3 horas de prova. Este será o tempo destinado à resolução da prova e
envio do gabarito.

5) A sua prova será disponibilizada através da Sala Google da Primeira Fase. O seu
gabarito será corrigido de acordo com a prova postada na sua Sala Google da
Primeira Fase. Você deve entrar apenas na Sala Google a qual foi designada.

6) No horário de realização da prova, o arquivo PDF da sua prova será colocado na
Sala Google da Primeira Fase. As provas ficarão disponíveis para todas as
estudantes ao mesmo tempo. Você poderá imprimi-la ou ter acesso via aparelho
eletrônico que não esteja conectado à internet. O seu arquivo de prova não deverá
ser compartilhado até 18h00 do dia 22 de agosto, correndo risco de eliminação do
torneio.

7) O Gabarito Individual deverá ser enviado como resposta ao formulário, cujo link
estará contido no pdf da sua prova. Responda com atenção e só confirme suas
respostas quando tiver certeza. Uma vez enviado não será possível a edição de
respostas e nem responder novamente ao formulário, apenas o primeiro
preenchimento será corrigido. O formulário para envio do gabarito individual estará
aberto das 14h00 às 17h00, do horário de Brasília, do dia 22 de agosto.



8) Local de prova: a prova será realizada individualmente de modo virtual.
Recomendamos que você escolha um lugar calmo e silencioso para a execução da
prova. Apenas durante a fase de download do arquivo de prova e de submissão do
gabarito individual, a aluna deverá ter acesso à internet. O tempo de prova não
será prolongado, independente de problemas com a conexão.

Lembramos que:

1) Assim como numa competição usual, as estudantes podem ir ao banheiro no
momento em que desejarem e sem qualquer tipo de vigilância.

2) Itens necessários para a estudante realizar a prova em casa:
a. Conexão com internet apenas para baixar o arquivo da prova e o

preenchimento do gabarito individual;
b. Impressora para impressão do arquivo de prova ou aparelho eletrônico sem

conexão para visualização do arquivo de prova. Durante a fase de resolução
da prova, caso opte pela utilização do aparelho eletrônico, como celular,
tablet ou computador, o mesmo deverá estar desconectado da internet,
podendo ser reconectado apenas para preenchimento do gabarito;

c. Papel para rascunho e materiais de escrita, como lápis, borracha, caneta.
Caso queira a aluna pode utilizar régua, compasso e/ou transferidor.

3) É  proibido o uso de:

a. Equipamentos eletrônicos para resolução das questões;

b. Calculadoras;

c. Livros e demais materiais de consulta.



Como proceder caso ocorra algum imprevisto durante o tempo de execução de
prova:

1) Não entre em pânico. A equipe do TM² estará disponível, respondendo a quaisquer
eventualidades pela sua Sala Google.

2) Problemas de conexão acontecem e não acarretarão na desclassificação
automática.

3) Sugerimos que, durante as fases de download do arquivo de prova e de
preenchimento do gabarito individual, haja um ajudante nas dependências (por
exemplo, um familiar), que possa auxiliar em caso de problemas com a conexão,
para que a aluna não perca tempo de prova.

4) A aluna deverá antes do horário de início da prova estar com sua Sala Google
aberta e a mesma deve ser atualizada a partir das 14h00 do dia 22 de agosto
(horário de Brasília). Em caso de interrupção da conexão que a impossibilite baixar
o arquivo, sugerimos que o ajudante tente resolver o problema e realize novamente
a tentativa de download. Persistindo o problema, entre em contato pelo e-mail:
tm2@associacaodaobm.org, enviando solicitação do modo abaixo apresentado:

SOLICITAÇÃO DE ARQUIVO DE PROVA

NOME COMPLETO: {SEU NOME}

CPF: {NÚMERO DO SEU CPF}

NÍVEL: {SEU NÍVEL}

5) O tempo de prova não será prolongado, independente de problemas com a
conexão.

6) A aluna terá exatamente até às 17h00 do dia 22 de agosto para enviar o gabarito
individual. O formulário será encerrado neste exato horário e não aceitará envio de
respostas após esse período mesmo que a aluna já tenha iniciado o preenchimento
do mesmo.
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7) Caso a aluna tenha problemas com conexão que lhe impossibilite o envio do
formulário antes do fechamento do mesmo, a aluna deverá enviar no formato
apresentado abaixo o seu gabarito individual para o e-mail:
tm2@associacaodaobm.org . O envio deve ser feito, impreterivelmente, até às
17:20 do dia 22 de agosto de 2022 (horário de Brasília). Ficará a critério da
comissão gestora do TM² aceitar ou não o gabarito submetido, com base na
análise do caso.

ENVIO DE GABARITO POR PERDA DE CONEXÃO

NOME COMPLETO: {SEU NOME}

CPF: {NÚMERO DO SEU CPF}

NÍVEL: {SEU NÍVEL}

PROBLEMA OCORRIDO: {EXPLIQUE O PROBLEMA OCORRIDO. Ex.:
perda de conexão por falta de energia}

GABARITO: {Anexe uma foto do seu gabarito, escrito em uma folha de
papel A4, de forma que o mesmo fique legível, do lado de um documento

de identificação}

Boa Prova!
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