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Circular Nº 20/2021 - EM                                                                                      Manaus, 16 de agosto de 2021. 
 
Ref.: OBRL - Olimpíada Brasileira de Raciocínio Lógico 
 
 
Senhores Pais, 
 
           A Olimpíada Brasileira de Raciocínio Lógico (OBRL) é uma forma de aproximar as escolas do desafiante 
mundo dos jogos e desafios lógicos, os quais, através de várias ferramentas pedagógicas e de uma metodologia 
direcionada, visam estimular a memória, a criatividade, a destreza e o pensamento lógico-analítico dos alunos, 
assim como desenvolver sua capacidade de concentração na solução de problemas, seja individualmente, seja 
em pequenos grupos. 
   
           Todos os alunos do CEAV (Unidades Morada e Centro) foram inscritos nesta Olimpíada e poderão fazer 
a prova, que será aplicada remotamente (on-line) no dia 06/09/21, das 10h às 11h (horário Manaus).  
 
           As provas da OBRL são divididas em 6 níveis e 2 fases, como descrito abaixo: 
 
- NÍVEIS 
 
Nível Teta – para alunos do 4º e/ou 5º ano do Ensino Fundamental 
Nível Alfa – para alunos do 6º ano do Ensino Fundamental 
Nível Beta – para alunos do 7º ano do Ensino Fundamental 
Nível Gama – para alunos do 8º ano do Ensino Fundamental 
Nível Ômega – para alunos do 9º ano do Ensino Fundamental 
Nível Delta – para alunos da 1ª, 2ª e 3ª séries do Ensino Médio 
 
- FASES 
 
1ª fase – teremos uma prova com 12 questões objetivas (A, B, C, D, E) com duração de 60 min e cada questão 
valerá 3,0 pontos, perfazendo um total de 36 pontos para toda a prova. 2ª fase – teremos uma prova com 12 
questões objetivas (A, B, C, D, E, F) com duração de 60 min e cada questão terão valores distintos, 2,0 / 3,0 / 
4,0 pontos, perfazendo um total de 36 pontos para toda a prova. 
 
           Para responder às questões, os alunos não deverão fazer consultas a outros meios. Junto com a 
devolutiva da prova da primeira fase, os alunos encaminharão termo de responsabilidade assinado por seu 
responsável (pai, mãe ou responsável legal) pela lisura na execução da prova digital em ponto remoto. No dia 
21/09 será divulgada a lista dos classificados para a segunda fase. 
 
           A prova da segunda fase ocorrerá entre os dias 29 e 31/10 (posteriormente informaremos a data certa). 
O resultado final será divulgado no dia 04/12/21. 
 
           O link da prova será enviado diretamente para os alunos por e-mail. 
 
Edital: 
https://www.obrl.com.br/material/Edital_da_VII_OBRL_2021_Olimpiada_Brasileira_de_Raciocinio_Logico.pdf  
 
 

 
 Contamos com a participação de todos! 

 
 

Atenciosamente, 
A Coordenação Pedagógica 
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