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Introdução

Este documento tem por objetivo nortear a criação de questões para a prova teórica
da OBR. Desta forma, este manual oferece dicas e instruções para facilitar e homogeneizar a elaboração das questões indicando métodos, exemplos e complexidades que
podem constituir as questões das provas dos 6 níveis da OBR:
• Nível 0: Destinada aos alunos regularmente matriculados no 1º ano do Ensino
Fundamental - Anos Iniciais. Duração da prova: 1 hora.
• Nível 1: Destinada aos alunos regularmente matriculados no 2º ou no 3º ano do
Ensino Fundamental - Anos Iniciais. Duração da prova: 2 horas.
• Nível 2: Destinada aos alunos regularmente matriculados no 4º ou no 5º ano do
Ensino Fundamental - Anos Iniciais. Duração da prova: 2 horas.
• Nível 3: Destinada aos alunos regularmente matriculados no 6º ou no 7º ano do
Ensino Fundamental - Anos Finais. Duração da prova: 2 horas.
• Nível 4: Destinada aos alunos regularmente matriculados no 8º ou no 9º ano do
Ensino Fundamental - Anos Finais. Duração da prova: 2 horas.
• Nível 5: Destinada aos alunos regularmente matriculados em qualquer ano do
Ensino Médio ou Técnico. Duração da prova: 4 horas.
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Fluxo de trabalho

A elaboração das questões deve seguir os seguintes passos:
1. Leia este manual.
2. Cadastre-se no site do SISTEMA DE ELABORAÇÃO E CADASTRO DE QUESTÕES PARA A PROVA TEÓRICA:
http://www.obr.org.br/elaboracao-questoes-modalidade-teorica/.

3. Verifique seu endereço de email através do link enviado.
4. Realize o login no SISTEMA DE ELABORAÇÃO E CADASTRO DE QUESTÕES
PARA A PROVA TEÓRICA.

5. Clique na opcão em destaque: “Criar Questão”.
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6. Escolha uma dificuldade, nível, área e escreva o de assunto para sua questão
segundo orientações deste manual.
7. Caso deseje anexar uma figura à questão, selecione o arquivo da figura em
”Imagem da questão”.
8. Elabore e insira o enunciado da questão no local designado.
9. Após preencher todos os itens da aba ”Geral”, clique na aba ”Alternativas”.

Olimpíada Brasileira de Robótica
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10. Selecione a alternativa correta e indique em cada campo a descrição de cada
alternativa.
11. Após preencher todos os itens da aba ”Alternativas” clique na aba ”Justificativas
e Discussão”.
12. Preencha a justificativa explicando o embasamento da questão, fonte dos dados,
e motivo para cada alternativa estar correta ou errada.

13. Caso seja necessário algum comentário extra, fonte bibliográfica, explicação auxiliar insira o conteúdo no campo ”Discussão”.
14. Clique no botão “Criar” para finalizar.

15. A qualquer momento clique no botão “Questões” no menu superior para verificar
suas questões cadastradas e para elaborar uma nova questão.
Olimpíada Brasileira de Robótica
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Após o cadastro da questão, você ainda poderá modificar, apagar ou criar novas
questões usando seu login e senha. Ao término do período de cadastro de questões,
o sistema será bloqueado, e uma equipe pedagógica irá avaliar as questões para
elaboração da prova final. Caso uma ou várias de suas questões sejam qualificadas
pela equipe pedagógica, você receberá um certificado de participação na Comissão
de Elaboração de Provas. As questões cadastradas passam a ser de propriedade
intelectual da OBR.
Em caso de dúvidas, entre em contato diretamente com o coordenador da modalidade teórica pelo endereço teorica@obr.org.br.

Olimpíada Brasileira de Robótica
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DIRETRIZES GERAIS

Para que a prova tenha qualidade, é importante seguir algumas diretrizes na hora
de elaborar as questões. São elas:

Elaboração do enunciado
• Utilize sempre termos impessoais como: "considera-se", "calcula-se", "argumentase".
• Evite termos como: "falso", "exceto", "incorreto", "não", "errado".
• Evite termos absolutos como: “sempre”, “nunca”, “todo”, “totalmente”, “absolutamente”, “completamente”, “somente”, “jamais” e similares.
Elaboração do contexto
• Dê preferência para contextos de autoria própria e autênticos.
• Não utilize imagens ou qualquer outro texto proprietário ou com direitos autorais.
Se achar muito importante, use o campo "Discussão"no sistema de cadastro
de questões para a coordenação da OBR tentar obter autorização para uso do
material.
• O contexto deve abordar temas atuais e relevantes.
• Evite textos extensos, que demandem muito tempo de leitura.
• Evite abordagens polêmicas.
Elaboração das respostas
• As alternativas (respostas) devem apresentar extensão equivalente e devem ter
paralelismo sintático e semântico coerente com o enunciado da questão, ou seja,
devem apresentar estrutura frasal semelhante entre si e devem tratar de temática
única, ainda que ampla.
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• As alternativas devem ser independentes umas das outras, de maneira que não
sejam excludentes, negando o texto, nem semanticamente muito próximas (pegadinha).
• As questões podem demandar duas ou mais respostas possíveis. Seja marcar
ou circular mais de um objeto numa imagem ou marcar mais de uma alternativa
correta. Isso deve ser claramente indicado no enunciado.
• As alternativas devem estar dispostas de maneira lógica - sequência narrativa,
alfabética crescente/decrescente, etc.
• As alternativas devem ser compostas, preferencialmente, por palavras que não
estejam no enunciado do item para que não se tornem atrativas (como o texto
enunciado apontando a resposta).
• As alternativas não devem ser demasiadamente longas, visto que o candidato
terá tempo limitado para responder.
• Não use sentenças como "todas as anteriores" ou "nenhuma das anteriores".
Prefira que o aluno aponte quais estão certas ou quais estão erradas entre as
alternativas disponíveis.
Outras diretrizes
• Para encerrar o cadastro de uma questão é necessário também uma breve explicação para a resposta correta no campo "Justificativa"do sistema de cadastro.
• Utilize letras bastão em desenhos e ilustrações.
• Caso sua questão tenha material, especialmente figuras, com direitos autorais,
deixe um comentário no campo Discussão sobre isto para a coordenação analisar.
• O tamanho máximo de cada questão deve ser de 1 folha em papel A4, incluindo
desenhos, o enunciado e as alternativas.
• A prova é sobre robótica e as questões, embora multidisciplinares, devem ser
aplicadas, SEMPRE, no contexto da robótica.

Olimpíada Brasileira de Robótica
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Nível 0
1o ano do Ensino Fundamental

Questões elaboradas para este nível devem atender alguns fatores:
• Linguagem simples e direta;
• Linguagem visual (figuras, números e indicações) em detrimento da linguagem
escrita;
• Desafios de identificação da solução ao invés de construção da solução;
• Resoluções que envolvam pintar, circular ou marcar os desenhos que compõem
a solução correta;
• Resoluções que demandem a conclusão de um raciocínio simples.
O conteúdo programático aplicado a este nível baseia-se na Base Nacional Comum
Curricular do Ensino Fundamental - Anos Iniciais e deve se ater a:
Área de Conhecimento: Linguagem
Língua Portuguesa
• Leitura e compreensão de listas, instruções, agendas, calendários, avisos, convites, história em quadrinhos e tirinhas, parlendas, trava-línguas, receitas, relatos,
entrevistas, anúncios e notícias.
• Conhecer, diferenciar e relacionar letras em formato imprensa e cursiva, maiúsculas e minúsculas.
• Segmentar oralmente palavras em sílabas.
• Comparar palavras, identificando semelhanças e diferenças entre sons de sílabas iniciais, mediais e finais.
Área de Conhecimento: Matemática
Matemática
12
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• Números: Números naturais, reconhecimento de números; Reconhecer situações em que os números indicam código de identificação; comparação de quantidade de objetos.
• Operações com números naturais: formulação de situações-problema simples;
Utilização dos sinais +, - e = na escrita de operações e na resolução de situaçõesproblema.
• Álgebra: Organizar e ordenar objeto e figuras por cor, forma e medida.
• Geometria: Localização no espaço com base em pontos de referência; Observação, identificação, construção e representação de figuras geométricas espaciais
e planas.
• Grandezas e medidas: Comparação de grandezas de mesma natureza; Utilização de instrumentos de medida simples; Identificação de unidades de tempo:
meses do ano, dias da semana e períodos do dia; Reconhecer e relacionar valores de moedas e cédulas em circulação no Brasil.
• Probabilidade e Estatística: Interpretação de informações em imagens; Interpretação de tabelas e gráficos de coluna simples.
Área de Conhecimento: Ciências da Natureza
Ciências
• Matéria e energia: Comparação de diferentes materiais, origem, descarte e uso
consciente.
• Vida e evolução: Comparação do corpo humano e dos comportamentos do ser
humano e de outros animais; Funções das partes do corpo humano.
• Terra e Universo: Identificar e nomear diferentes escalas de tempo e suas relações com as atividades diárias de seres humanos e outros seres vivos.
• Recursos tecnológicos: Conhecimento de origens e algumas propriedades de
materiais e formas de energia cotidianos; Investigação de processos artesanais
e industriais simples.
Área de Conhecimento: Ciências Humanas
Geografia
• Identificar, caracterizar e comparar diferentes lugares de vivência; Comparar diferentes tipos de moradias ou objetos de uso cotidiano, criar e interpretar mapas
de localização.
• Identificar mudanças pessoais e nos locais de vivência de acordo com as mudanças de temperatura.
História

Olimpíada Brasileira de Robótica
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• Identificar aspecto do seu crescimento; Identificar diferenças entre os vários ambientes em que pode participar; Identificar semelhanças e diferenças entre jogos
e brincadeiras em diversas épocas; Distinguir os seus papéis e responsabilidades relacionados à família, à escola e à comunidade.
Robótica (Conteúdo específico)
• Saber identificar um robô e suas capacidades gerais.

Olimpíada Brasileira de Robótica
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Exemplos – Nível 0

Dificuldade: Fácil | Área: História
Assunto: Jogos e brincadeiras em diversas épocas

Dificuldade: Média | Área: Língua portuguesa
Assunto: Leitura e interpretação de texto

Olimpíada Brasileira de Robótica
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Dificuldade: Difícil | Área: Matemática
Assunto: Resolução de problemas
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Nível 1
2o e 3o ano do Ensino Fundamental

Questões elaboradas para este nível devem atender alguns fatores:
• Linguagem simples e direta;
• Linguagem visual (figuras, números e indicações) em detrimento da linguagem
escrita;
• Desafios de identificação da solução ao invés de construção da solução;
• Resoluções que envolvam pintar, circular ou marcar os desenhos que compõem
a solução correta;
• Resoluções que demandem a conclusão de um raciocínio simples.
O conteúdo programático aplicado a este nível baseia-se na Base Nacional Comum
Curricular do Ensino Fundamental - Anos Iniciais e deve se ater a:
Área de Conhecimento: Linguagem
Língua Portuguesa
• Leitura e compreensão de listas, instruções, agendas, calendários, avisos, convites, histórias em quadrinhos e tirinhas, parlendas, trava-línguas, receitas, relatos,
poemas, entrevistas, e-mails, anúncios e notícias.
• Planejar e produzir cartazes e folhetos para divulgação de eventos; Identificação
do número de sílabas em palavras; Escrever, ler e identificar palavras grafadas
corretamente.
• Formar o aumentativo e o diminutivo de palavras com os sufixos -ão e -inho/zinho
• Identificar elementos de uma narrativa lida ou escutada, incluindo personagens,
enredo, tempo e espaço.
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Área de Conhecimento: Matemática
Matemática
• Números: Números naturais; situações que envolvem contagem, medidas, comparação e ordenação; Operações com números naturais: utilização dos sinais
+, -, x, ÷ e = na escrita de operações e na resolução de situações-problema;
Utilização de números como códigos de identificação; Problemas que envolvam
o conceito de dobro, triplo, metade e terça parte.
• Álgebra: Descrever sequências repetitivas e recursivas. Construção de sequências de números naturais em ordem crescente ou decrescente.
• Geometria: Localização e deslocamento de pessoas e objetos no espaço; Relações de tamanho e forma; Observação, identificação, construção e representação de figuras geométricas planas e espaciais.
• Grandezas e medidas: Comparação de grandezas de mesma natureza; Utilização de instrumentos de medida simples; Identificação de unidades de tempo,
capacidade, massa e comprimento.
• Probabilidade e estatística: Pesquisar, analisar, elaborar e comparar informações em tabelas de dupla entradas ou gráficos de coluna ou barras simples.
Área de Conhecimento: Ciências da Natureza
Ciências
• Matéria e energia: Identificar, comparar e analisar diferentes materiais utilizados
em objetos do cotidiano; Descarte e uso consciente; Cuidados para prevenção
de acidentes domésticos.
• Vida e evolução: Identificar e caracterizar plantas e animais; Partes das plantas
e manutenção da vida de plantas; Comparação do corpo e dos comportamentos
do ser humano e de outros animais.
• Terra e Universo: Movimento do Sol e suas implicações no cotidiano; Efeitos da
radiação solar.
• Recursos tecnológicos: Conhecimento de origens e algumas propriedades de
materiais e formas de energia cotidianos; Investigação de processos artesanais
e industriais simples.
Área de Conhecimento: Ciências Humanas
Geografia
• Comparar diferentes meios de transportes e comunicações; Relacionar atividades sociais com o cotidiano; Identificar, analisar e comparar atividades extrativas;
Localização e posição de objetos por meio de representação espacial; Reconhecer a importância do solo e da água para a vida.
História
Olimpíada Brasileira de Robótica
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• Reconhecer, diferenciar e identificar diferentes grupos sociais ou de parentesco;
Identificar e organizar, temporalmente, fatos do cotidiano; Identificar diferentes
formas de trabalho e seus impactos.
Robótica (Conteúdo específico)
• Saber identificar um robô e suas capacidades gerais.

Olimpíada Brasileira de Robótica
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Exemplos – Nível 1

Dificuldade: Fácil | Área: Língua portuguesa
Assunto: Leitura e interpretação

Dificuldade: Média | Área: História
Assunto: Identificação e organização temporal de fatos do cotidiano

Olimpíada Brasileira de Robótica

20

Modalidade Teórica

Manual de Elaboração de Questões
Dificuldade: Difícil | Área: Ciências
Assunto: Sentidos

Olimpíada Brasileira de Robótica
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Nível 2
4o e 5o ano do Ensino Fundamental

As questões deste nível são mais elaboradas, uma vez que os alunos de 4º e 5º
anos já finalizaram o processo de letramento e alfabetização. Questões para este nível
já podem apresentar:
• Linguagem formal;
• Ironia e humor;
• Identificação de informações implícitas;
• Desafios de identificação de soluções e de construção de soluções simples;
• Resoluções que demandem o desenvolvimento de um raciocínio simples.
O conteúdo programático aplicado a este nível baseia-se na Base Nacional Comum
Curricular do Ensino Fundamental - Anos Iniciais e deve se ater a:
Área de Conhecimento: Linguagem
Língua Portuguesa
• Leitura e compreensão de listas, instruções, agendas, calendários, avisos, convites, anedotas, piadas e cartuns, histórias em quadrinhos e tirinhas, parlendas,
trava-línguas, receitas, relatos, poemas, entrevistas, e-mails, anúncios e notícias;
Reconhecer e identificar informações em gráficos e tabelas.
• Escrever, ler e identificar palavras grafadas corretamente; Concordância entre
artigo, substantivo e adjetivo.
• Análise linguística/semiótica: Identificar discurso direto e indireto; Identificar os
elementos que compõem um texto narrativo, poético e dramático.
• Identificar o uso correto de acentuação em oxítonas e paroxítonas.
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Área de Conhecimento: Matemática
Matemática
• Números: Números naturais e sistema de numeração decimal; Situações que
envolvem contagem, medidas, comparação e ordenação; Operações com números naturais: utilização dos sinais +, -, x, ÷ e = na escrita de operações e na
resolução de situações-problema; Problemas que envolvam o conceito de dobro,
triplo, metade, terça, quarta, quinta e décima parte; Reconhecimento das frações unitárias mais usuais como unidades menores do que uma unidade: 1/2,
1/3, 1/4, 1/5, 1/10 e 1/100.
• Álgebra: Identificar sequências numéricas; Compreender e relacionar a ideia de
igualdade.
• Geometria: Representação de posição no espaço; Representação do espaço;
Composição de figuras geométricas espaciais; Simetria; Ampliação e redução
de figuras planas.
• Grandezas e medidas: Comparação de grandezas de mesma natureza; Unidades de medida e seus múltiplos (como metro, milímetro, centímetro, litro, mililitro,
etc); Unidades de tempo, comprimento, capacidade, temperatura e massa; Estimar, medir e comparar medidas mais usuais; Cálculo de perímetro e área de
figuras desenhadas em malha quadriculada; Medidas de temperatura com graus
celsius: análise com gráficos.
• Probabilidade e estatística: Identificar e estimar maior ou menor probabilidade
de ocorrência; Leitura, interpretação, representação e classificação de dados
em tabelas de dupla entrada e gráficos de barras.
Área de Conhecimento: Ciências da Natureza
Ciências
• Matéria e energia: Identificação de diferentes tipos de materiais; Propriedade
física dos materiais; Relação entre troca de calor e mudança de estados físicos; Ciclo da água; Sustentabilidade, reutilização e reciclagem de materiais de
uso cotidiano; Mudanças causadas por aquecimento ou resfriamento; Formas
sustentáveis do uso da água.
• Vida e evolução: Nutrição do organismo; Hábitos alimentares; Integração entre
os sistemas digestório, respiratório e circulatório.
• Terra e universo: Identificar constelações e mapas celestes; Identificar pontos
cardeais; Associar o movimento de rotação da Terra, do Sol e a periodicidade
das fases da Lua; Identificar e caracterizar instrumentos óticos.
• Recursos tecnológicos: Reconhecimento e nomeação de fontes de energia;
Comparação de ferramentas, equipamentos e utensílios; Situações-problema
envolvendo água, lixo, solo, poluição e saneamento básico.

Olimpíada Brasileira de Robótica
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Área de Conhecimento: Ciências Humanas
Geografia
• Identificar e reconhecer formas e funções das cidades, suas interações e mudanças que provoca no âmbito social, econômico e ambiental; Transformações
da paisagem em diferentes épocas.
• Unidades político-administrativas do Brasil.
• Identificar e comparar as mudanças dos tipos de trabalho e desenvolvimento
tecnológico na agropecuária, na indústria, no comércio, nos serviços, nos meios
de transporte e comunicação.
• Identificar os diferentes tipos de energia utilizados na produção industrial, agrícola e extrativa e no cotidiano das populações.
História
• Reconhecer, diferenciar e identificar diferentes grupos sociais ou de parentesco;
Identificar e organizar, temporalmente, fatos do cotidiano; Identificar diferentes
formas de trabalho e seus impactos.
• Identificar as transformações ocorridas nos processos de deslocamento das pessoas e das mercadorias.
• Os processos migratórios para a formação do Brasil: os grupos indígenas, a
presença portuguesa e a diáspora forçada dos africanos.
• As dinâmicas internas de migração no Brasil a partir dos anos 1960.
Robótica (Conteúdo específico)
• Identificar e classificar características de robôs e suas funcionalidades.
• Códigos: Interpretação de códigos de programação simples.

Olimpíada Brasileira de Robótica
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Exemplos – Nível 2
Dificuldade: Fácil | Área: Geografia
Assunto: Relevo

Dificuldade: Média | Área: Matemática
Assunto: Operações com números naturais

Olimpíada Brasileira de Robótica
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Dificuldade: Difícil | Área: Ciências
Assunto: Formas de energia
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Nível 3
6o e 7o ano do Ensino Fundamental

Neste nível, espera-se que os alunos de 6º e 7º anos já tenham habilidade para
construir um conjunto de expectativas apoiando-se em seus conhecimentos prévios,
apropriando-se de instrumentos de natureza procedimental e conceitual necessários
para a análise e reflexão. Dessa forma, questões para este nível já podem apresentar:
• Linguagem literária;
• Língua estrangeira;
• Identificação e interpretação de informações implícitas;
• Desafios de identificação de soluções e de construção de soluções mais elaboradas;
• Resoluções que demandem o desenvolvimento de um raciocínio de complexidade média.
O conteúdo programático aplicado a este nível baseia-se na Base Nacional Comum
Curricular do Ensino Fundamental - Anos Finais e deve se ater a:
Área de Conhecimento: Linguagem
Língua Portuguesa
• Compreensão, interpretação e comparação de textos formais de forma individual
e relacionada com outros textos.
• Analisar a construção composicional dos textos pertencentes a diferentes gêneros.
• Reconhecer e identificar diferenças entre a língua falada e a escrita, o conceito
de norma-padrão e o de preconceito linguístico; Analisar os efeitos de sentido
do uso de figuras de linguagem.
• Identificar conhecimentos linguísticos e gramaticais: modos e tempos verbais,
concordância nominal e verbal, pontuação, adjetivos, advérbios, período simples
e composto.
27
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Língua Inglesa
• Compreensão e interpretação de textos de forma individual e/ou relacionada com
outros textos.
• Reconhecer a utilização do presente do indicativo, presente contínuo, passado
simples e contínuo na forma afirmativa, negativa e interrogativa; Pronomes do
caso reto e do caso oblíquo.
Área de Conhecimento: Matemática
Matemática
• Números: reconhecimento de números; exploração de situações em que indicam falta, diferença, orientação (origem) e deslocamento entre dois pontos; Localização de números racionais em reta numérica; Reconhecer e identificar um
algoritmo em linguagem natural e sua representação por fluxograma; Frações;
Resolver operações envolvendo: parte/todo, quociente, razão; Potência com expoente inteiro positivo ou expoente nulo; Raiz quadrada e raiz cúbica; Porcentagens.
• Álgebra: Reconhecer, compreender e resolver variáveis e expressões algébricas
simples; Utilizar a preservação da igualdade em uma igualdade matemática para
identificar valores desconhecidos.
• Geometria: Plano cartesiano; Identificação, definição, classificação, aplicação e
cálculo envolvendo figuras geométricas planas e espaciais; Simetrias de translação, rotação e reflexão; Polígonos: classificações quanto ao número de vértices,
às medidas de lados e ângulos e ao paralelismo e perpendicularismo dos lados.
• Grandezas e medidas: Comprimento, massa, capacidade, superfície, volume,
ângulo, tempo, temperatura, velocidade, perímetro; Memórias de computador:
byte, quilobyte, megabyte, gigabyte (uso da potenciação); Uso de régua.
• Probabilidade e estatística: Média e amplitude de um conjunto de dados; Cálculo
de probabilidades ou estimativas por meio de frequência de ocorrências; Leitura,
interpretação, representação e classificação de dados em tabelas e gráficos.
Ciências da Natureza
Ciências
• Matéria e energia: misturas homogêneas e heterogêneas; Separação de materiais; Materiais sintéticos; Transformações químicas; Máquinas simples de conversão para energia mecânica; Propagação do calor e equilíbrio termodinâmico;
Combustíveis e máquinas térmicas.
• Vida e evolução: célula; Sistema locomotor e nervoso; Visão: captação e interpretação de imagens; Lentes corretivas; Ecossistemas brasileiros; Fenômenos
naturais e seus impactos.
• Terra e universo: forma, estrutura e movimento; Efeito estufa; Camada de ozônio; Placas tectônicas; Fenômenos naturais; Fenômenos natuais (como vulcões,
terremotos e tsunamis) no Brasil; Tipos de rochas; Camadas do planeta Terra.
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• Recursos tecnológicos: comparação e classificação de diferentes equipamentos
de uso cotidiano segundo sua finalidade, energias envolvidas e princípios de
funcionamento.
Área de Conhecimento: Ciências Humanas
Geografia
• Identificar as transformações dos ambientes naturais a partir do desenvolvimento
da agropecuária e do processo de industrialização.
• Analisar modificações de paisagens por diferentes tipos de sociedade, com destaque para os povos originários.
• Ciclo da água; Padrões climáticos; Tipos de solo; Relevo; Formações vegetais.
• Medir distâncias na superfície pelas escalas gráficas e numéricas dos mapas.
• Estabelecer relações entre os processos de industrialização e inovação tecnológica com as transformações socioeconômicas do território brasileiro.
História
• Reconhecer, identificar e diferenciar diferentes grupos sociais ou de parentesco;
Identificar e organizar, temporalmente, fatos do cotidiano;
• Identificar diferentes formas de trabalho e seus impactos; Escravidão e trabalho
livre em diferentes temporalidades e espaços; Escravidão Moderna.
• O mundo da tecnologia: a integração de pessoas e as exclusões sociais e culturais.
Robótica (Conteúdo específico)
• Códigos: Construção e interpretação de códigos de programação simples.
• Sensores: Contagem de pulsos de encoder; Medida de deslocamento; Funcionamento de sensor de toque; Conhecimento de tipos de sensores básicos e
suas aplicações (encoder, sensor de toque, sensor de luz, sensor de cor, sonar,
câmera, etc).
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Exemplos – Nível 3

Dificuldade: Fácil | Área: Língua Portuguesa
Assunto: Leitura e interpretação

Dificuldade: Média | Área: Língua Inglesa
Assunto: Leitura e interpretação
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Dificuldade: Difícil | Área: Robótica
Assunto: Interpretação de códigos
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Nível 4
8o e 9o ano do Ensino Fundamental

Alunos de 8º e 9º ano têm seus conhecimentos pautados no aprofundamento dos
conceitos já vistos em anos anteriores, incluindo operações matemáticas com variáveis e geometria 2D e 3D. O conteúdo programático aplicado a este nível encontra-se
baseado na Base Nacional Comum Curricular do Ensino Fundamental - Anos Finais e
acrescenta os assuntos abordados em níveis anteriores.
Área de Conhecimento: Linguagem
Língua Portuguesa
• Compreensão e interpretação de textos: gêneros diversos; Inferência e dedução; Contexto; Interpretação de recursos figurativos; Análise e crítica de forma e
conteúdo.
• Formação de palavras por composição; Orações com estrutura sujeito-verbo de
ligação-predicativo; Regência verbal e regência nominal na linguagem oral e escrita; Verbos; Adjuntos adnominais, adverbiais; Figuras de linguagem.
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Língua Inglesa
• Compreensão e interpretação de textos de forma individual e/ou relacionada com
outros textos.
• Reconhecer a utilização do presente do indicativo, presente contínuo, passado
simples e contínuo, futuro na forma afirmativa, negativa e interrogativa; Pronomes relativos; Formação de palavras: prefixos e sufixos; Comparativos e superlativos; Quantificadores.
Área de Conhecimento: Matemática
Matemática
• Números: Reais; Irracionais; Potenciação; Notação científica; Porcentagem; Radiciação; Dízima periódica.
• Álgebra: Equações e inequações de primeiro grau; Equações de segundo grau;
Resolução de problemas com equações de primeiro e segundo grau; Equações
polinomiais; Identificar e calcular a natureza da variação de grandezas.
• Geometria: Representação de pontos em plano cartesiano; Identificação de ângulos congruentes, complementares e suplementares; Teorema de Tales; Teorema de Pitágoras; Polígonos regulares; Mediatriz e bissetriz como lugares geométricos; Vistas ortogonais.
• Grandezas e medidas: Cálculo de área, perímetro e volume; Conversão de medidas; Algarismos duvidosos, significativos e erro de medida; Memórias de computador: byte, quilobyte, megabyte, gigabyte (uso da potenciação).
• Probabilidade e estatística: Média e amplitude de um conjunto de dados; Cálculo
de probabilidades ou estimativas por meio de frequência de ocorrências; Leitura,
interpretação, representação e classificação de dados em tabelas e gráficos;
Compreensão de média, moda e mediana.
Área de Conhecimento: Ciências da Natureza
Ciências
• Matéria e energia: Fontes e tipos de energia; Transformação de energia; Cálculo
de consumo de energia elétrica; Circuitos elétricos; Transformações químicas;
Estrutura da matéria; Radiação e suas aplicações na saúde.
• Vida e evolução: Sistema reprodutivo; Hereditariedade; Biodiversidade.
• Terra e Universo: Universo, Sistema Solar, Terra e Lua; Clima; Ordem de grandeza astronômica; Evolução estelar.
Área de Conhecimento: Ciências Humanas
Geografia
• Cartografia; Pontos cardeais; Coordenadas geográficas.
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• Aplicar conceito de estado, nação, território, governo e país.
• Descrever as rotas de dispersão da população humana pelo planeta e os principais fluxos migratórios em diferentes períodos da história.
• Transformações do espaço na sociedade urbano-industrial; Cadeias industriais
e inovação no uso dos recursos naturais e matérias-primas.
• Diversidade e dinâmica da população mundial e local.
• Diversidade ambiental e as transformações nas paisagens na América Latina.
História
• Revolução Industrial e seus impactos na produção e circulação de povos, produtos e culturas.
• Crise capitalista de 1929; Primeira guerra mundial; Segunda guerra mundial.
• Os caminhos até a independência do Brasil.
• O Brasil da era JK.
Robótica (Conteúdo específico)
• Códigos: Construção e interpretação de códigos de programação mais elaborados.
• Sensores: Identificação, princípio de funcionamento e aplicação de sensores
básicos (encoder, sensor de toque, sensor de luz, sensor de cor, sonar, câmera,
etc).
• Atuadores: Identificação e aplicação de atuadores básicos (motor de passo, motor CC, atuador pneumático, etc).
• Elementos de mecânica: Identificação e aplicação de elementos de mecânica
básicos (rodas, engrenagens, alavancas, etc).
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Exemplos – Nível 4
Dificuldade: Fácil | Área: Matemática
Assunto: Média, moda e mediana

Olimpíada Brasileira de Robótica

35

Modalidade Teórica

Manual de Elaboração de Questões
Dificuldade: Média | Área: Ciências
Assunto: Transformação de energia
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Dificuldade: Difícil | Área: Matemática
Assunto: Compreensão e resolução de situação problema
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Nível 5
Ensino Médio e Técnico

A prova elaborada para os Ensinos Médio e Técnico deve conter questões com o
formato típico dos processos seletivos para entrada nas Universidades, porém aplicadas à Robótica.
Neste nível, questões que façam uso da robótica nas mais diversas áreas do conhecimento como Química, Biologia, Geografia, Física, Artes e Filosofia devem ser
exploradas. Questões que também ensinem conceitos novos, que forcem o raciocínio
lógico ou o uso da inteligência, são fundamentais neste nível.
É importante ainda criar questões específicas de robótica, para que os alunos de
Ensino Médio e Técnico possam se familiarizar com os conceitos e abordagens do
tema.
Assim, o conteúdo programático aplicado a este nível acrescenta aassuntos abordados em níveis anteriores:
Área de Conhecimento: Matemática e Suas Tecnologias
Matemática
• Números: Naturais, inteiros, racionais e reais.
• Operações: Desigualdades, divisibilidade, fatoração, razões e proporções, porcentagem e juros, relações de dependência entre grandezas, sequências e progressões, princípios de contagem.
• Espaço e forma: características das figuras geométricas planas e espaciais, cálculo de área e volume, posições de retas, simetrias de figuras planas ou espaciais, congruência e semelhança de triângulos, funções seno e cosseno, relações
métricas nos triângulos, circunferências, paralelismo e perpendicularidade.
• Grandezas e medidas: Unidades de medida e escalas; Comprimentos, áreas e
volumes; Ângulos.
• Tratamento da informação: Representação e análise de dados; medidas de tendência central (médias, moda e mediana); Desvios e variância; noções de probabilidade.
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• Álgebra: gráficos e funções; Funções algébricas de 1º e 2º graus, polinomiais,
racionais, exponenciais e logarítmicas; Equações e inequações; Relações no
ciclo trigonométrico e funções trigonométricas; Sistemas de equações.
• Implementação de algoritmos escritos em linguagem corrente e/ou matemática.
Área de Conhecimento: Ciências da Natureza e suas Tecnologias
Competência Específica 1
• Analisar e representar as transformações e conservações em sistemas que envolvam quantidade de matéria, de energia e de movimento.
• Avaliar os benefícios e os riscos à saúde e ao ambiente, considerando a composição, a toxicidade e a reatividade de diferentes materiais e produtos.
• Analisar os ciclos biogeoquímicos e interpretar os efeitos de fenômenos naturais
e da interferência humana sobre esses ciclos.
• Avaliar tecnologias e possíveis soluções para as demandas que envolvem a geração, o transporte, a distribuição e o consumo de energia elétrica.
• Realizar previsões qualitativas e quantitativas sobre o funcionamento de geradores, motores elétricos e seus componentes, bobinas, transformadores, pilhas,
baterias e dispositivos eletrônicos.
Competência Específica 2
• Analisar e discutir modelos, teorias e leis propostos em diferentes épocas e culturas para comparar distintas explicações sobre o surgimento e a evolução da
Vida, da Terra e do Universo com as teorias científicas aceitas atualmente.
• Avaliar e prever efeitos de intervenções nos ecossistemas, e seus impactos nos
seres vivos e no corpo humano.
• Elaborar explicações, previsões e cálculos a respeito dos movimentos de objetos
na Terra, no Sistema Solar e no Universo.
• Interpretar resultados e realizar previsões sobre atividades experimentais, fenômenos naturais e processos tecnológicos.
Competência Específica 3
• Avaliar os riscos envolvidos em atividades cotidianas, aplicando conhecimentos
das Ciências da Natureza, para justificar o uso de equipamentos e recursos, bem
como comportamentos de segurança, visando à integridade física, individual e
coletiva, e socioambiental.
• Analisar as propriedades dos materiais para avaliar a adequação de seu uso em
diferentes aplicações (industriais, cotidianas, arquitetônicas ou tecnológicas) e/
ou propor soluções seguras e sustentáveis considerando seu contexto local e
cotidiano.
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• Investigar e analisar o funcionamento de equipamentos elétricos e/ou eletrônicos
e sistemas de automação para compreender as tecnologias contemporâneas e
avaliar seus impactos sociais, culturais e ambientais.
Área de Conhecimento: Ciências Humanas e Sociais Aplicadas
• Identificar, analisar e comparar diferentes fontes e narrativas expressas em diversas linguagens, com vistas à compreensão de ideias filosóficas e de processos
e eventos históricos, geográficos, políticos, econômicos, sociais, ambientais e
culturais.
• Analisar objetos e vestígios da cultura material e imaterial de modo a identificar
conhecimentos, valores, crenças e práticas que caracterizam a identidade e a
diversidade cultural de diferentes sociedades inseridas no tempo e no espaço.
• Utilizar as linguagens cartográfica, gráfica e iconográfica, diferentes gêneros textuais e tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares, para
se comunicar, acessar e difundir informações, produzir conhecimentos, resolver
problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva.
• Analisar e avaliar os impactos das tecnologias na estruturação e nas dinâmicas
de grupos, povos e sociedades contemporâneos (fluxos populacionais, financeiros, de mercadorias, de informações, de valores éticos e culturais etc.), bem
como suas interferências nas decisões políticas, sociais, ambientais, econômicas e culturais..
• Comparar e avaliar os processos de ocupação do espaço e a formação de territórios, territorialidades e fronteiras, identificando o papel de diferentes agentes
(como grupos sociais e culturais, impérios, Estados Nacionais e organismos internacionais) e considerando os conflitos populacionais (internos e externos), a
diversidade étnico-cultural e as características socioeconômicas, políticas e tecnológicas.
• Problematizar e analisar hábitos e práticas individuais e coletivos de produção,
reaproveitamento e descarte de resíduos em metrópoles, áreas urbanas e rurais,
e comunidades com diferentes características socioeconômicas, e elaborar e/ou
selecionar propostas de ação que promovam a sustentabilidade socioambiental,
o combate à poluição sistêmica e o consumo responsável.
Área de Conhecimento: Linguagens e Suas Tecnologias
Língua Estrangeira
• Fazer uso do inglês como língua de comunicação global, levando em conta a
multiplicidade e variedade de usos, usuários e funções dessa língua no mundo
contemporâneo.
Robótica (Conteúdo específico)
Olimpíada Brasileira de Robótica
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• Códigos: construção e interpretação de códigos de programação elaborados.
• Sensores: Identificação, princípio de funcionamento e aplicação de sensores
(encoder, sensor de toque, sensor de luz, sensor de cor, sonar, câmera, ultrassom, bússola, acelerômetro, giroscópio, etc); Medida de distância e posição com
odometria (usando encoders); Orientação inercial (Roll, Pitch, Yaw).
• Atuadores: Identificação, princípio de funcionamento e aplicação de atuadores
básicos (motor de passo, motor CC, servo-motor, atuador pneumático, válvula
solenoide, etc).
• Elementos de mecânica: identificação, princípio de funcionamento e aplicação
de elementos de mecânica básicos (rodas, engrenagens, alavancas, etc).
• Eletrônica: Modulação por largura de pulso (PWM); Ponte H; Relés; Contatos
normalmente aberto (NA) e normalmente fechado (NF); Noção básica de microcontroladores (Atmega/Arduino, PIC, Raspberry Pi, etc); Portas de entrada/saída
digital; Portas de entrada/saída analógica.
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Exemplos – Nível 5
Dificuldade: Fácil | Área: Língua inglesa
Assunto: Leitura e interpretação
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Dificuldade: Média | Área: Geografia
Assunto: Coordenadas geográficas

Dificuldade: Difícil | Área: Robótica
Assunto: Interpretação de códigos
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Considerações finais

Este documento tem por objetivo nortear a criação de questões para a prova
teórica da OBR. Este mesmo conteúdo consta no documento chamado MANUAL
DE ESTUDOS (www.obr.org.br/manuais/OBR2022_MT_ManualEstudo.pdf) da Modalidade Teórica, para que os professores e estudantes possam direcionar o estudo e a
preparação para a prova teórica.
Gostaríamos de agradecer sua especial ajuda neste desafio em fomentar a Robótica no país e evitar que nossos estudantes sejam excluídos tecnológicos, assim
como ocorreu com aqueles que não tiveram contato com a informática nas décadas
passadas.
Uma prova bem elaborada irá colaborar para o incentivo, a disseminação e a divulgação da Robótica pelo país. Alunos que venham a se interessar pela área, em sua
vida futura, por conta de questões empolgantes e desafiadoras das provas da OBR,
coroam este esforço.
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