
 

 

Brasília, 10 de março de 2021. 
 

Senhores Pais e/ou Responsáveis, 
 

Conforme circular enviada anteriormente, no dia 23/3, acontecerá o Concurso Canguru de 

Matemática Brasil 2021.  
 

As provas do Concurso Canguru de Matemática Brasil são individuais e cada aluno deverá resolver 

as questões sem consultas e sem a ajuda de adultos ou de colegas. 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.  
 

É expressamente proibida a divulgação das provas e de quaisquer de suas questões (via internet ou 

outros meios) até 60 dias após a data oficial de aplicação. Essa regra faz parte do acordo internacional do 

KSF, pois há países que irão aplicar a prova depois do dia oficial. A violação dessa regra pode causar o 

desligamento do país onde o fato ocorrer.  
 

  A prova será on-line e, para acessar o caderno de questões e fazer o cadastramento das respostas, 

o aluno deverá seguir os seguintes passos abaixo. 
 

 É necessário acessar o site do concurso no 

endereço https://www.cangurudematematicabrasil.com.br, no horário das 8h às 18h, do dia 23/3, 

para a realização da prova. Os alunos farão a prova no horário oposto ao das aulas. 
 

 Para ter acesso aos cadernos de questões em formato PDF, que poderão ser lidos nas telas ou 

impressos, o participante deve entrar no sistema do concurso usando seu usuário e sua senha, que 

serão enviados pela coordenação/professor por meio do e-mail institucional do aluno. Fique 

atento aos e-mails! 
 

 Após realizar o acesso ao sistema e fazer o download do caderno de questões (em formato PDF), o 

aluno terá o prazo máximo de 1 hora e 40 minutos para cadastrar suas respostas. No período em 

que estiver resolvendo a prova, não é necessário permanecer on-line.  
 

 Após finalizar a prova, o aluno deverá retornar ao sistema e fazer o cadastramento das suas 

respostas. A tela de cadastramento de respostas é de uso intuitivo e simples. O aluno deverá inserir 

as letras que marcou como respostas das questões e finalizar o procedimento. Não será possível 

alterar as respostas cadastradas. Aconselhamos que reserve uns 15 minutos para o 

cadastramento das respostas a fim de não ultrapassar o tempo limite de prova. 
 

Caso algum aluno não realize a prova, a turma não será prejudicada. 
 

Pontuação extra 
 

 No 3º bimestre, a nota obtida no Concurso Canguru de Matemática Brasil 2021, de acordo com o 

desempenho na prova (até 1,0 ponto), será acrescentada à A1, como pontuação extra na disciplina de 

Matemática.  

Para quaisquer dúvidas/esclarecimentos envie um e-mail para o professor coordenador do concurso 

no Colégio CIMAN Rodrigo Diniz, no endereço eletrônico rodrigo.diniz@prof.ciman.com.br. 
 

Contamos com o incentivo das famílias em mais esse momento dos nossos alunos. 
 

Com amizade, 

 
Michélle Silva 

SOP - Coordenadora pedagógica 
Cláudia Chaves 

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.” 

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

