INSTRUÇÕES PARA A CORREÇÃO DAS PROVAS
LANÇAMENTO DAS NOTAS DA 1ª FASE DA OBF 2014

A correção e o lançamento das notas da 1ª fase da OBF 2014 devem ser
realizados de acordo com as instruções a seguir:
1 – A cada resposta correta deve ser atribuído valor de 1 ponto.
2 – Devido à anulação de algumas questões as pontuações máximas para cada nível
são as indicadas abaixo:
Nível I (1 questão anulada de um total de 20 questões)
- 8º ano Ensino Fundamental: 19 pontos
- 9º ano Ensino Fundamental: 19 pontos
Nível II (6 questão anulada de um total de 25 questões)
- 1ª série Ensino Médio: 20 pontos
- 2ª série Ensino Médio: 15 pontos
Nível III (4 questão anulada de um total de 20 questões)
- 3ª série Ensino Médio: 16 pontos
- 4ª série Ensino Médio: 16 pontos
3 – As questões anuladas não devem ser computadas na nota final. A definição da
nota mínima para a 2ª fase é feita através da análise geral das notas de todos os
estudantes ao final do processo de lançamento. Não há uma nota mínima prédeterminada.
4 – Após a análise das sugestões de professores para as questões:
- Nível I – questão 6.
- Nível II – questão 13.
- Nível III – questão 6.
serão aceitas duas alternativas como corretas.
Calendário atualizado para lançamento das notas
- Lançamento pelos professores e/ou coordenadores das notas da 1ª Fase no banco
de dados da OBF – até 16/06/2014
- Divulgação do número mínimo de acertos para admissão à 2ª Fase – 16/06/2014
- Divulgação das sedes para a aplicação da prova da 2a fase – 17/06/2014
- Período de seleção dos locais para a 2a fase pelas escolas – de 17/06/2014 a
30/06/2014.
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