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1º PASSO: Acesse o site https://www.cangurudematematicabrasil.com.br/ pelo navegador do
notebook/celular/tablet.
Obs: Precisará ter algum leitor de arquivos no formato PDF (Ex. Adobe, etc)
2º PASSO: Clique em “Login Aluno” e coloque login e senha (o acesso será enviado por mensagem
na plataforma do ETAPA).
3º PASSO: Separe papel, caneta ou lápis, borracha e uma folha em branco para rascunho;
4º PASSO: Faça o download da prova na versão em Português. Você poderá realizar a leitura na
tela ou imprimi-la. A partir desse momento não será necessário manter a conexão com a internet até
o momento de registrar as respostas.
5º PASSO: A partir do momento que estiver feito o download do arquivo, você terá 1 h e 40 minutos
para responder as questões e registrar o resultado.
6º PASSO: Ao finalizar a prova, acesse novamente o site do canguru e registre suas respostas no
formulário online disponibilizado e após conferir as respostas registradas, clique em SALVAR
RESPOSTAS. Após salvas não será possível alterar as respostas
7º PASSO: A participação correta (finalização e entrega do resultado), acrescentará 1,0 (um) ponto
na média bimestral na disciplina de matemática referente ao 3º Bimestre.
OBSERVAÇÕES
✓
A prova deve ser resolvida individualmente, sem consulta a materiais, familiares, colegas
ou professores. O desafio é para você.
✓

Não é permitido o uso de calculadoras.

✓
Atenção para os critérios de correção da prova: Respostas erradas, rasuradas ou
marcadas com mais de uma opção por questão anulam a questão, além de acarretar um desconto
na nota final de 25% no valor da questão. Questões não respondidas valem 0 (zero) pontos. Você
deve deixar a questão em branco se tiver muita dúvida da resposta.
✓
IMPORTANTE: Neste dia, as aulas na plataforma digital ETAPA acontecerão normalmente.
Organize – se de forma a ter tempo para realizar ambas as tarefas.
✓

Qualquer dúvida ou problema entre em contato diretamente com o Colégio.
BOA PROVA
ATENCIOSAMENTE, A COORDENAÇÃO

