
Comunicado 080/2021
Orientações sobre a prova da OBR

Ensino Médio
Campinas, 08 de junho de 2021

Prezados(as),

Informamos que os alunos do Ensino Médio inscritos na OBR 2021 (Olimpíada
Brasileira de Robótica) deverão realizar a prova on-line nesta sexta-feira, dia 11
de junho, das 14h30 às 18h30. Neste período, a equipe de Tecnologia Educacional
(TE) estará de plantão no Google Meet (https://meet.google.com/bmz-kzss-xor) para
auxiliar os alunos que necessitarem de suporte técnico.

Orientações importantes:
● Cada aluno receberá um e-mail com seu login e senha para fazer a prova na

sexta-feira.
● Assim que receber as informações de login e senha, o aluno deverá conferir

atentamente se todos os seus dados estão corretos: nome completo, ano que
está cursando e nome da escola. Caso perceba qualquer inconsistência,
deverá informar a equipe de TE (te@riobranco.org.br) imediatamente, para
que façam a correção.

● No dia 11/06/2021, das 14h30 às 18h30, o aluno deverá acessar o link
http://provas.obr.org/ e inserir o login e senha de acesso para abrir e iniciar a
prova da OBR 2021 - Modalidade Teórica Nível 5. A prova deverá ser
finalizada até às 23:59 (hora oficial de Brasília).

● As credenciais de acesso são de uso pessoal e intransferíveis. O aluno não
deve compartilhar o documento em redes sociais, pois poderá ser
desclassificado por isso. Apenas a equipe de TE ou o sistema tem
autorização para encaminhar este documento.

● A prova consta de 20 questões de múltipla escolha. O exame tem duração de
4h (quatro horas), devendo ser concluído até às 23:59 do dia 11 de junho de
2021. O manual de estudos e participação encontra-se disponível em:
http://www.obr.org.br/manuais/OBR2021_MT_ManualEstudo.pdf e
http://www.obr.org.br/manuais/OBR2021_MT_ManualParticipacaoFASE1.pdf.

● É expressamente proibido tirar print da prova, fazer a prova em grupo ou
consultas externas, sob pena de desclassificação. Durante a prova, o aluno
estará em um ambiente monitorado.

Em caso de dúvidas ou para mais informações, favor entrar em contato com a
equipe de TE (te@riobranco.org.br).

Atenciosamente.

Equipe Pedagógica
Ensino Médio
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