
 
 

 
OLIMPÍADA LOCAL DESCENTRALIZADA DE NEUROCIÊNCIAS 

INSTRUÇÕES PARA O DIA DA PROVA 

 

O Comitê Nacional da VIII Olimpíada Brasileira de Neurociências tem o prazer de             

dispor, neste documento, as instruções e informações necessárias ao pleno desenvolvimento de            

todas as atividades propostas para a Prova da Olimpíada Local Descentralização de            

Neurociências por parte dos competidores cadastrados. Devido a medidas de segurança, a Prova             

deste ano será excepcionalmente realizada de forma remota. 

Leia com atenção todas as informações que se seguem. 

 

Informações gerais: 

Data da prova: 26/09/2020 

Horário da prova: 10h 

Duração total: 1h30min (30min de reunião inicial e 60min de prova) 

 

Instruções: 

É fundamental ao competidor a compreensão e/ou execução dos seguintes itens: 

 

(1) Assegurar conexão de internet estável; 

(2) Estar online na plataforma "Portal do Candidato", utilizando login e senha           

definidos no momento da inscrição; 

(3) Acessar às 10h do dia 26/09/2020 uma videoconferência em uma sala do Google             

Meet para informações gerais prévias. O link referente à sala estará disponível na             

plataforma; Todos os candidatos devem acessar essa videoconferência, que faz          

parte de todo o procedimento da prova. 

(4) A prova em si terá a exata duração de 60min e se encerrará automaticamente caso               

o candidato extrapole esse tempo, salvando e enviando as questões respondidas.  



 
 

(5) A prova em si estará disponível para todos às 10:30h e fechará para todos às               

11h35, encerrando automaticamente caso o candidato extrapole essa faixa de          

tempo. 

(6) As questões serão apresentadas de forma individual, uma em cada tela e, após              

responder e avançar, não será possível retornar para a questão anterior. 

 

Formato da prova: 

A prova será composta por 30 questões múltipla-escolha, abordando os diversos conteúdos            

presentes no edital da OBN, com questões sobre morfologia (anatomia, histologia e            

embriologia), neuroquímica, neurofisiologia e clínica neurológica. 

 

Portal do Candidato da Olimpíada Brasileira de Neurociências 

portaldocandidato.brazilianbrainbee.org 

http://portaldocandidato.brazilianbrainbee.org/

