
 

 

Brasília, 18 de fevereiro de 2021. 
 
 
Senhores Pais e/ou Responsáveis, 

 

O Concurso Canguru de Matemática Brasil 2021 é dirigido a todos os alunos das escolas públicas e 

privadas brasileiras, matriculados regularmente desde o 3º ano do Ensino Fundamental até a 3ª série do 

Ensino Médio, por intermédio de suas escolas, responsáveis por realizar a inscrição para o concurso. São 

objetivos do Concurso Canguru de Matemática Brasil: 

 ampliar e incentivar a aquisição dos conhecimentos matemáticos; 

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

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

Matemática; 

 desenvolver a capacidade dos alunos de obter realização e satisfação por meio da atividade intelectual. 

Neste ano, o Colégio CIMAN participará do Concurso Canguru de Matemática Brasil 2021, 
inscrevendo todos os alunos do 6° ao 9° ano.  
 
Etapas de provas 
 

O Concurso Canguru de Matemática Brasil 2021 realizar-se-á em uma única etapa com aplicação 

de prova objetiva (múltipla escolha) a todos os alunos do 6° ao 9° ano. 

 
Níveis de participação 
 

Os alunos participantes do Concurso Canguru de Matemática Brasil 2021 serão divididos em seis 
níveis, de acordo com o seu grau de escolaridade. 

 

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

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

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

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

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

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

 
Provas  

  

A única fase do concurso será realizada por meio de provas objetivas on-line com cinco alternativas, 

sendo apenas uma a correta, de caráter eliminatório, no dia 23 de março (terça-feira). Nesse dia, os 

alunos deverão entrar no site do Concurso Canguru de Matemática usando seus usuários e suas senhas, 

que serão fornecidos pela escola, para ter acesso aos cadernos de questões, em formato PDF, que 

poderão ser lidos nas telas ou impressos. Desde o momento em que estejam com o arquivo em mãos, o 

tempo de realização da prova deverá ser de 1 hora e 40 minutos para todos os níveis, sem 

prorrogação de tempo. Os alunos deverão realizar as provas em suas casas de maneira individual, sem 

consultas e sem a ajuda de adultos ou colegas. As provas dos níveis P e E têm 24 questões e as dos 

demais níveis, 30 questões. ATENÇÃO! NÃO SERÁ NECESSÁRIO ESTAR ON-LINE DURANTE O 

PROCESSO DE RESOLUÇÃO DAS PROVAS. OS ALUNOS DEVEM ENTRAR NO SISTEMA, FAZER O 

DOWNLOAD DA PROVA E, DEPOIS, RECONECTAR-SE, NO MESMO DIA, PARA CADASTRAR SUAS 

RESPOSTAS. 

As questões da prova são divididas em três níveis de dificuldade crescente (primeiro terço da prova, 

com questões básicas; segundo terço, com questões mais complexas; e terceiro terço, com questões mais 

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

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



 

 

As questões propostas nas provas da primeira fase apresentam conteúdos previstos na Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC). A preparação para as provas pode ser feita também por meio do 

material didático elaborado pelo Concurso Canguru de Matemática Brasil 2021, disponível no site da 

instituição na internet (www.cangurudematematicabrasil.com.br). 

 
 

CALENDÁRIO DO CONCURSO CANGURU DE MATEMÁTICA BRASIL 2021 

DATA ATIVIDADE 

23 de março Aplicação da prova (on-line) 

17 de maio Divulgação da lista de premiados e das notas dos alunos participantes 

 
 
Premiação 
 

A plataforma do Concurso Canguru de Matemática Brasil 2021 fará a correção das respostas 

enviadas e fornecerá, às escolas participantes, no dia 17 de maio, os resultados de seus respectivos 

alunos, divididos nas seguintes categorias: alunos com potencial de premiação e alunos participantes. Os 

alunos com potencial de premiação são divididos nas quatro categorias listadas abaixo: 

 

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

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

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

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

 

 Os resultados finais dos premiados e as notas de todos os participantes serão divulgados no dia 17 

de maio. 

 
Pontuação extra 
  
 No 3º bimestre, a nota obtida pelo aluno no Concurso Canguru de Matemática Brasil, de acordo com 
o desempenho na prova (até 1,0 ponto), será acrescentada na A1, como pontuação extra na disciplina de 
Matemática.  
 

 
Com amizade, 

 
 

 
Adriana Ribeiro Matias 

 SOP – Coordenadora pedagógica 

          
Neila Paim Dias  

        SOE – Orientadora educacional 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“O destino não é uma questão de oportunidade, é uma questão de escolha. Não é algo para se ficar 
esperando, é algo a ser conquistado.” 


