
 

 
 

Prezados Responsáveis e Alunos do Ensino Fundamental II (8º e 9º anos) e Médio. 
 
A Primeira Fase da Olimpíada Brasileira de Física - OBA, devido às medidas de afastamento social causadas 
pelo COVID-19, será realizada em regime especial, on-line, no sábado, dia 17 de outubro 2020, das 13h00 às 
17h00. 
 
Os recursos mínimos indispensáveis, conforme a Organização do evento, no momento da realização das 
provas são:  
- conexão `a internet, navegador da internet (browser), capacidade de envio/recebimento de e-mail, 
capacidade de ler documentos eletrônicos no formato PDF, capacidade de tirar fotos e/ou fotocópia (scan) 
no formato JPG ou PNG. (Um smartfone conectado à internet com uma tela que permita ler documentos PDF 
é o suficiente). 
 
Relembramos que a Prova deverá ser feita sem consulta. 
 
A Organização recomenda que o participante encontre um local isolado e tranquilo de sua residência no qual 
possa fazer a prova sem interferências.   
 
Níveis de participação e Provas 
• NÍVEL I – 8° e 9° anos do Ensino Fundamental, prova com 20 questões objetivas. 
• NÍVEL II – 1ª e 2ª séries do Ensino Médio, prova com 25 questões objetivas, mas responder somente 20 

escolhidas. 
• NÍVEL III – 3ª e 4ª séries do Ensino Médio, prova com 20 questões objetivas 
 

Prova disponível  
O site de aplicação das provas online da OBF/2020 já pode ser acessado no 
endereço https://app.graxaim.org/obf/2020    . 
O aluno terá acesso às 12h45, para verificar se consegue abrir o documento, porém a prova só poderá ser 
realizada a partir das 13 horas.  
 
Folha de Resposta 
A folha de resposta poderá ser impressa no link divulgado acima, antes da prova, caso não tenha recebido 
pelo grupo de whatsapp.  
Após o preenchimento do nome completo, turma e as respostas marcadas, encaminhar a folha fotografada 
para o e-mail da Secretaria: comunicados@liceupasteur.com.br    . Conferir a imagem, verificando se ela está 
completa e legível. Fotos desconfiguradas, que não permitam a leitura do Professor serão desconsideradas. 
 

ATENÇÃO: recomendamos que envie antes do horário limite, para evitar problemas, pois só serão validadas 
as folhas que chegarem até as 17 horas. Se houver algum problema, contatar o(a) Professor(a) pelo 
whatsapp. 

 
Os estudantes que terminarem a prova antes do horário de encerramento se comprometem a não discutir 
as provas (questões e alternativas), nem apresentar respostas ou resoluções parciais, por quaisquer meios 
eletrônicos ou redes sociais até as 19h00. A violação pode implicar na desclassificação do estudante e da 
escola. 
 

Boa sorte a todos!    

                 
Professores de Física e Equipe Pedagógica  
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