
Instituto de Química da Universidade de Brasília 
Grupo PET Química 

 
Edital nº 1 - XVII Olimpíada de Química do Distrito Federal e Entorno (OQDF) – 

25 de março de 2018 
 
O grupo PET-Química da Universidade de Brasília torna pública a abertura das 
inscrições para a XVII Olimpíada de Química do Distrito Federal e Entorno (OQDF). 

 
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 A OQDF destina-se a alunos do ensino médio de Brasília e Entorno, das redes 

pública e particular, que queiram testar seus conhecimentos e adquirir esta 
experiência na área de Química, em um ambiente extraclasse. 

 A XVII OQDF será regida por este edital e executada pelo grupo PET-Química 
da Universidade de Brasília. 
As provas da OQDF ocorrerão somente em Brasília, no Pavilhão João Calmon, 
campus Darcy Ribeiro, Ala Norte da UnB. Este local deverá, no entanto, ser 
confirmado e será divulgado através do site http://brasilia.obquimica.org e blog 
http://petquimicaunb.herokuapp.com. 
  

2. DA INSCRIÇÃO 
 Só poderão efetuar a inscrição na XVII OQDF os alunos regularmente 

matriculados em turmas de ensino médio de instituições de ensino pública ou 
particular. 

 A inscrição de alunos que já concluíram o ensino médio, mas que desejam 
efetuar a prova, será analisada pela comissão organizadora conforme o caso. O 
candidato interessado deverá enviar e-mail para petunbquimica@gmail.com 
durante o período de inscrição, com a respectiva solicitação. 

 No ato da inscrição deverá ser informada a modalidade para a qual o aluno está 
se inscrevendo, a saber: 
 Modalidade A: para alunos da 1ª e 2ª séries do ensino médio; 
 Modalidade B: para alunos das demais séries do ensino médio. 

 A inscrição na XVII OQDF é gratuita e deverá ser realizada exclusivamente pela 
internet através do endereço eletrônico http://brasilia.obquimica.org. 

 
 DOS PROCEDIMENTOS DE INSCRIÇÃO 
 A inscrição deverá ser efetuada exclusivamente via Internet, no período 

compreendido entre 12h00min do dia 6 de abril de 2018 e 23h53min do dia 7 de 
maio de 2018, no endereço eletrônico http://brasilia.obquimica.org. O período de 
inscrição pode ser estendido caso a comissão organizadora da OQDF julgue 
necessário. 

 A inscrição do aluno participante deverá ser feita pelo representante 
(coordenador) de cada instituição educacional. O representante deverá fazer seu 
cadastro no endereço eletrônico - http://brasilia.obquimica.org, para, somente 
depois, proceder à inscrição do aluno participante. 

 Os organizadores solicitam o forte apoio dos coordenadores das instituições 
educadoras para que inscrevam apenas os alunos que pretendem, de fato, 
participar do certame e, efetivamente, fazer a prova. Isto reduzirá 
consideravelmente o desperdício de papel, de tempo e de custo, o que, para os 
organizadores, sempre foi importante, mas tornou-se imprescindível, dada a 
ausência de verba para a promoção da nossa Olimpíada.  
Lembramos que o grupo PET-Química, o qual organiza a OQDF desde seus 
primórdios, é composto por estudantes universitários e sua tutora. O grupo vem, 
portanto, agradecer a compreensão de todos os participantes. 

http://brasilia.obquimica.org/
http://petquimicaunb.herokuapp.com./
http://petquimicaunb.herokuapp.com./
mailto:petunbquimica@gmail.com
http://brasilia.obquimica.org/
http://brasilia.obquimica.org/
http://brasilia.obquimica.org/


 O PET-Química não se responsabilizará por solicitações de inscrição não 
recebidas por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas na 
comunicação ou outros fatores que impossibilitem a transferência dos dados. 

 Somente em situações especiais serão recebidas inscrições no dia da aplicação 
da XVII OQDF. 

 Informações complementares acerca das inscrições podem ser obtidas via       
e- mail petunbquimica@gmail.com e pelo telefone (61) 3107-3895. 

 
3. DOS PROCEDIMENTOS PARA SOLICITAÇÃO DE ATENDIMENTO ESPECIAL 
 O aluno que necessitar de atendimento especial para a realização das provas 

deverá indicar, via e-mail (petunbquimica@gmail.com), os recursos especiais 
necessários a tal atendimento. 

 A solicitação será atendida na medida do possível. Não temos, no grupo PET- 
Química, profissionais especializados em atendimentos especiais. 

 
4. DAS PROVAS 
 As provas serão aplicadas na data provável de 26 de maio de 2018, com início 

às 14 horas (horário oficial de Brasília/DF), com duração de 4 horas, encerrando- 
se, portanto, às 18 h. A data de realização da prova pode ser alterada se 
necessário. 

 Serão aplicadas provas de conhecimento, conforme a modalidade, abrangendo 
os objetos de conhecimento pedidos no PAS e vestibular. Salientamos que a 
interdisciplinaridade e a capacidade do aluno em extravasar o conhecimento 
aprendido em sala de aula para situações reais são habilidades importantes, e 
por essa razão, as provas podem exigi-las. 

 O conteúdo programático para as modalidades A e B consta no anexo I deste 
edital. 

 DAS PROVAS DE CONHECIMENTOS 
 As provas de conhecimento em Química serão divididas em duas seções com 

questões de diferentes tipos: objetivas e subjetivas. Tanto a prova da 
modalidade A quanto da modalidade B terão 20 (vinte) questões no total e 
pontuação máxima de 100 pontos, sendo: 

 10 (dez) questões objetivas simples, no valor total de 25 pontos; 

 5 (cinco) questões objetivas complexas, no valor total de 25 pontos; 

 5 (cinco) questões subjetivas, no valor total de 50 pontos. 
 O aluno deverá preencher corretamente o cabeçalho do caderno de respostas 

conforme orientação do fiscal de prova. 
 O preenchimento do caderno de respostas será de inteira responsabilidade do 

candidato, que deverá proceder em conformidade com as instruções desse 
edital e com as orientações fornecidas pelo fiscal de prova. Em nenhuma 
hipótese haverá substituição do caderno de respostas por erro de 
preenchimento do candidato. 

 As respostas deverão ser transcritas para o caderno de respostas com caneta 
esferográfica de tinta preta ou azul e este será o único documento válido para 
correção. Não serão consideradas respostas escritas em locais não destinados 
para esse fim e/ou a lápis. 

 O aluno não deverá amassar molhar, rasurar ou rasgar o caderno de respostas 
sob pena de arcar com os prejuízos da impossibilidade de leitura da folha. 

 

 DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 
 Em caso de empate, a classificação observará: 

 o aluno que obteve maior pontuação nas questões discursivas; 

 o aluno que obteve maior pontuação nas questões objetivas complexas; 
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 O candidato que queira interpor recurso contra o gabarito preliminar da prova 
objetiva terá o prazo do dia 28 de maio a 2 de junho de 2018. 

 A interposição de recurso deverá ser feita em formulário disponibilizado pela 
página http://petquimicaunb.herokuapp.com no prazo constante no subitem 4.6. 

 Os recursos serão analisados e respondidos até a data a ser ainda divulgada. 
 

5. DA CLASSIFICAÇÃO 
 Os vinte e cinco alunos mais bem classificados de cada modalidade receberão 

medalhas e certificados conforme a seguinte classificação: 
a) Do primeiro ao quinto aluno mais bem classificado: medalha de ouro e 
certificado; 
b) Do sexto ao décimo aluno mais bem classificado: medalha de prata e 
certificado; 
c) Do décimo primeiro ao vigésimo quinto aluno mais bem classificado: medalha 
de bronze e certificado. 

 A publicação dos nomes dos ganhadores da XVII OQDF ocorrerá em data ainda 
a ser divulgada. 

 Os vinte e cinco alunos mais bem classificados de cada modalidade estarão 
automaticamente inscritos na Olimpíada Brasileira de Química - Fase III, a ser 
realizada na data provável de 25 de agosto de 2018, às 14 horas (horário oficial 
de Brasília/DF), em local a ser informado nos endereços eletrônicos 
http://brasilia.obquimica.org/ e http://petquimicaunb.herokuapp.com, bem como 
no site oficial. 

 
6. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 É de responsabilidade do estudante acompanhar os comunicados referentes à 

Olimpíada de Química através dos endereços eletrônicos 
http://brasilia.obquimica.org e http://petquimicaunb.herokuapp.com. 

 No dia da aplicação das provas, aconselha-se ao estudante comparecer ao local 
designado para a realização da prova com uma hora de antecedência ao horário 
fixado de início, portando consigo: 
a) documento de identidade original do candidato, com foto; 
b) caneta esferográfica de tinta preta ou azul, fabricada em material transparente; 
c) calculadora simples, não programável. 

6.2.1 O aluno poderá trazer consigo lápis e borracha, entretanto a correção da prova 
só será feita se as respostas estiverem escritas com caneta esferográfica de 
tinta preta ou azul. O PET-Química aconselha aos estudantes a trazer garrafa 
de água e lanche. 

 Não será permitida durante o período de aplicação das provas a utilização de 
quaisquer outros materiais que não os fornecidos pelo PET-Química bem como o 
uso de quaisquer dispositivos eletrônicos, tais como celulares, tablets, MP3 etc 
sob pena de eliminação da Olimpíada. 

 O PET-Química não se responsabilizará por perdas ou extravios de objetos 
ocorridos durante a realização das provas. 

 Em cada sala haverá marcação de tempo para acompanhamento pelos alunos. 
 O gabarito será disponibilizado às 22h do mesmo dia de aplicação das provas, 

nos endereços eletrônicos http://brasilia.obquimica.org e 
http://petquimicaunb.herokuapp.com. 
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ANEXO I - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

1. MODALIDADE A (para alunos de 1ª e 2ª séries) 
 Matéria: propriedades dos estados sólido, líquido e gasoso; sólidos amorfos e 

cristalinos. 
 Misturas heterogêneas, colóides e soluções: conceitos e critérios de identificação; 

métodos de separação das fases e dos componentes; critérios de pureza. 
 Elementos químicos: símbolos; propriedades e classificações periódicas; 

substâncias químicas simples e compostas e suas representações por fórmulas; 
fontes, principais processos de obtenção e propriedades das substâncias simples 
mais utilizadas. 

 Átomos e moléculas: partículas fundamentais e modelos atômicos; principais 
métodos de determinação de massas atômicas e massas moleculares; 
propriedades atômicas, teorias atômicas, átomo de Bohr, dualidade onda- 
partícula, efeito fotoelétrico, princípio da incerteza quantização de energia. 

 Estequiometria: relações de massa, lei de conservação de massa, lei das 
proporções definidas, reagentes em excesso e limitantes, rendimento as leis dos 
gases, princípio de Avogadro e o conceito geral de mol; principais métodos de 
obtenção da massa molar e do número de Avogadro, difusão e efusão. 

 Ligações químicas: iônica, covalente, metálica e casos intermediários; polaridade 
e momento dipolar das moléculas, estrutura de Lewis, ressonância, carga formal, 
modelo de VSEPR, teoria de ligação de valência, ligações sigma, ligações pi, 
hibridação de orbitais e geometria. 

 Reações químicas: equação química e balanceamento, cálculos 
estequiométricos; energias envolvidas. 

 Ácidos, bases, sais e óxidos: teoria de Arrhenius, Brönsted-Lowry e Lewis, forças 
de ácidos, pH, solução tampão, ácidos polipróticos, hidrólise salina, titulações, 
nomenclatura e classificação; propriedades de suas soluções aquosas. 

 Bioquímica: estrutura e funções de aminoácidos, carboidratos, lipídeos. 
 Química ambiental: ciclo do carbono; ciclo da água; ciclo do oxigênio; poluição 

da água; poluição da atmosfera. 
 

2. MODALIDADE B (para alunos das demais séries) 
 Todo o conteúdo referente à MODALIDADE A ( 1.1 a 1.10) e os tópicos a seguir 

(2.2 a 2.7): 
 Soluções: maneiras de expressar concentrações; tipos de soluções; 

condutividade elétrica de soluções; solubilidade em água de sólidos, líquidos e 
gases; propriedades coligativas, pressão de vapor, diagrama de fases de um 
componente, propriedades críticas, lei de Henry, destilação e azeótropos. 

 Equilíbrio químico: conceito; constantes de equilíbrio; princípio de Le Chatelier, 
equilíbrio ácido base e de solubilidade, efeito do íon comum. 

 Termoquímica: energia interna (calor e trabalho); variações de entalpia; lei de 
Hess; energia de reações; energia de ligação, energia livre. 

 Cinética química: velocidade de reação, lei de velocidade e ordem de reação, 
tempo de meia vida, efeito da temperatura, teoria das colisões, teoria do complexo 
ativado, lei de Arrhenius, mecanismo de reações simples, catálise, enzimas e 
inibidores. 

 Eletroquímica: balanceamento de reações redox, células galvânicas e eletrólise, 
equação de Nerst, corrosão. 

 Orgânica: hidrocarbonetos, funções oxigenadas e nitrogenadas, classificação, 
nomenclatura, propriedades; processos de obtenção das substâncias mais 
usadas; identificações de grupos funcionais, isomeria (cadeia, funcional, óptica e 



geométrica), principais reações orgânicas (substituição e eliminação), reações 
em aromáticos, regra de Hückel. 

 
ANEXO II - CRONOGRAMA DE FASES para a XVII OQDF 

FASE DATA PROVÁVEL* 

Publicação do Edital nº 1 6/04/2018 

Período de inscrições 6/04/2018 a 7/05/2018 

Realização das provas objetiva e discursiva 26/05/2018 

Publicação do gabarito preliminar da prova 
objetiva 

26/05/2018 às 22h 

Prazo para a interposição de recursos contra o 
gabarito preliminar da prova objetiva 

28/05 a 02/06/2018 

Publicação do gabarito definitivo da prova 
objetiva 

- 

Publicação dos vencedores da XVII OQDF 
- 2018 

- 

Olimpíada Brasileira de Química 2018 - Fase III 25/08/2018 

*Datas prováveis de realização. Qualquer alteração no cronograma será 
divulgada nos endereços eletrônicos http://petquimicaunb.herokuapp.com ou 
http://brasilia.obquimica.org. 
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