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Histórico de revisões

Prova Teórica – Fase II – Nível 5
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Descrição
Versão 2022: Lançado guia de instruções para participação da
prova teórica - Fase II – Nível 5 1.0 para 2022, baseado no
documento de Agosto 2021.
Versão 2.0: correção da data da aplicação da prova

Jul/2022
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Modalidade Teórica - Fase 1 - Cronograma

Data

Atividade

29/Jul a
04/Ago

Recebimento pelo aluno do cartão de acesso à plataforma de
realização da prova remota.

Até 04/Ago

Prazo para solicitação à organização do cartão de acesso
à plataforma de realização da prova remota.

Até 04/Ago Atualização dos dados pessoais na plataforma da prova remota.
29/Jul a
04/Ago

Disponibilização na plataforma da prova remota de questões para
simulação e ambientação.

05/Ago

Aplicação da prova remota.

06/Ago a
10/Ago

Período de divulgação e confirmação dos
classificados para o minicurso.

10/Ago

Divulgação da nota de corte para premiação.

17/Out a
22/Out

Minicurso durante a Etapa Nacional.

Out/Nov

Relatório de desempenho e envio de medalhas.
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Aos Participantes

A FASE 2 – Nível 5 da prova teórica da OBR se aproxima e este documento visa
dar informações necessárias para que ela seja realizada adequadamente pelos
participantes que realizarão a prova no formato unicamente remota, através da
plataforma disponibilizada pela organização nacional. Esta FASE está direcionada
apenas aos alunos do Nível 5 classificados com base em suas notas na FASE 1.
A prova no formato remoto só é possível ser realizada através de acesso à internet.
IMPORTANTE: O objetivo da OBR é fomentar a robótica no país, ajudar nossas
crianças e jovens a terem um futuro melhor e um país mais desenvolvido. Portanto,
somente o aluno classificado, e apenas ele, deverá responder a prova. Só assim
poderemos garantir a lisura da OBR para que ela continue existindo e gerando um
novo futuro do qual possamos nos orgulhar.
A prova ocorrerá, nacionalmente no dia:

05 de Agosto de 2022 – SEXTA-FEIRA
A prova não pode ser realizada em outro dia, sob pena da sua nota ser
anulada.
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Prova Teórica – Fase II – Nível 5

Os alunos de Nível 5 aptos a realizar a prova da FASE 2 foram classificados de
acordo com a nota obtida na FASE 1. A lista de alunos classificados foi divulgada no
dia 10/07/2022.
Para verificar os participantes classificados para fazer a prova da fase 2 através da
plataforma acesse: http://www.obr.org.br/modalidade-teorica/fase2/.
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Instruções

1o Passo - Preparação:
• Acesse o endereço: https://provas.obr.org.br/ ou o link disponibilizado no cartão
de acesso à prova recebido através do e-mail individual do aluno, cadastrado no
Sistema Olimpo. Caso seu e-mail esteja desatualizado, solicite a atualização de
seu e-mail através do contato organizacao@obr.org.br.
ATENÇÃO: Caso não tenha recebido o cartão de acesso, solicite até 04/08/2022
através do e-mail organizacao@obr.org.br
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• Realize a autenticação no sistema com o endereço de e-mail e a senha
fornecida.

Realizaç

Apoi

• Altere sua senha de acesso e atualize seus dados até o dia 04/08/2022.
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2o Passo - Simulação e ambientação:
• No período de 29/07/2022 a 04/08/2022, uma SIMULAÇÃO estará disponível no
sistema. Acesse a plataforma utilizando os dados fornecidos.
• Clique no botão "Acessar".
• A SIMULAÇÃO poderá ser realizada uma única vez. Desta forma, aproveite para
se ambientar.
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• Para iniciar a simulação, clique no botão "Iniciar Prova".

Olimpíada Brasileira de Robótica

11

Modalidade Teórica

Prova Teórica – Fase II – Nível 5

• Leia a questão e selecione a(s) alternativa(s) correta(s).

• Clique em "Responder" para avançar para a próxima questão.

• Para obter informações do tempo da prova clique no botão de informações.

• Aparecerá as informações da prova em execução.
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• Ao terminar a prova, uma tela indicará a finalização.

3o Passo - Dia da prova
• Acesse o sistema conforme orientações anteriores.
• Acesse a prova.
• Responda as questões da prova.
• A correção da prova acontecerá automaticamente e o resultado estará
disponível em seu perfil, nesta plataforma.

BOA PROVA!!
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A Prova

A prova será disponibilizada e deverá ser realizada, no dia
05/08/2022, somente ao participante classificado .
• A prova da FASE 2 - NÍVEL 5 tem duração máxima de 4 horas;
• O tempo de duração da prova, no formato remoto, se dará à partir do acesso ao
"Iniciar Prova";
• O participante poderá somente avançar para a próxima questão após selecionar
o botão "Responder";
• Não é permitido retornar às questões anteriores após avançar;
• Após a finalização da prova, não é permitido o acesso à prova;
• É responsabilidade do participante o gerenciamento do tempo para realização
da prova;
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• O prazo para finalização e envio da prova é às 23:59 (Horário de Brasília) do dia
05/08/2022. Provas finalizadas após este horário não serão consideradas;
• É responsabilidade do participante o gerenciamento na evolução da prova.

Olimpíada Brasileira de Robótica

15

