
 
 

REGULAMENTO 2019 (XI OIQ) 

 

Art. 1º – A Olimpíada Interna de Química do Colégio Pedro II (OIQ-CPII) é uma promoção do 

Departamento de Química, e tem como: 

 

Objetivos gerais: 

I – despertar vocações nos alunos, estimulando a curiosidade científica e incentivando a formação de 

futuros cientistas. 

 

II – permitir que os estudantes apliquem seus conhecimentos e habilidades em um espírito olímpico. 

 

III – promover o entrosamento entre os alunos dos diversos campi do Colégio Pedro II, fortalecendo a 

unificação do Colégio. 

 

IV – estimular o ensino, o estudo e a pesquisa no campo da Química, capacitando-os a conhecer os 

benefícios que a Química pode trazer para a sociedade. 

 

V – divulgar as entidades representativas da Química existentes em nossa comunidade como CRQ, ABQ, 

SBQ, dentre outras. 

 

VI – reconhecer na Educação o elemento fundamental para o crescimento do cidadão e da nação. 

 

Objetivos específicos: 

I – identificar e estimular os melhores alunos do Ensino Médio em Química. 

 

II – selecionar e capacitar os estudantes para compor delegações que representem o Colégio Pedro II nas 

competições estaduais, nacionais e internacionais. 

 

III – incentivar práticas de cidadania, ética e responsabilidade social. 

 

IV – melhorar o desenvolvimento do conteúdo programático. 

 

Art. 2º – A OIQ-CPII destina-se a estudantes do nível médio regular e técnico, regularmente matriculados 

nas três séries do Ensino Médio nos campi II e III do Colégio Pedro II. 

 

Art. 3º – A 11ª OIQ-CPII será composta de uma fase, dividida em duas etapas mais uma fase especial. A 

primeira etapa (1ª fase) será na forma de prova objetiva de múltipla escolha, contendo 16 questões, com 5 

opções de resposta cada questão. A segunda etapa (1ª fase) será uma prova discursiva teórica, com 3 

questões. A fase especial ocorrerá no laboratório, na forma de prova prática demonstrativa (em vídeo), 

seguida de questões discursivas. 

 

Parágrafo1º – Nas duas primeiras etapas haverá uma prova para cada uma das três séries do Ensino Médio. 

 

Parágrafo 2º – As provas da primeira fase ocorrerão no mesmo dia, em dois momentos diferentes. Cada 

etapa terá duração máxima de 1 hora e 20 minutos, e mínima de 30 minutos. 



 

Parágrafo 3º – Para realização das provas, o aluno deverá apresentar um documento original com foto, 

podendo ser a caderneta escolar. 

 

Parágrafo 4º – Só serão corrigidas as provas da segunda etapa (1ª fase), dos alunos que obtiverem 50% (08 

questões) ou mais de acertos na primeira etapa.  

 

Parágrafo 5º – Na primeira etapa cada acerto irá valer 2,5 pontos totalizando 40 pontos. Na segunda etapa, 

cada acerto valerá 20,0 pontos, num total de 60 pontos. 

 

Parágrafo 6º – A pontuação final do aluno será igual à nota da prova objetiva somada à nota da prova 

discursiva, podendo alcançar no máximo 100 pontos.   

 

Art. 4º – Os alunos, que na 1ª etapa tiverem entre 04 e 07 acertos, receberão 0,2 ponto de bônus na média 

da 3ª certificação de Química. Os alunos, que na 1ª etapa tiverem entre 08 e 16 acertos, receberão 0,5 ponto 

de bônus na média da 3ª certificação de Química. Os alunos que obtiverem nota mínima 30,0 na prova 

discursiva ganharão 0,5 ponto de bônus na média de Química da 3ª certificação. 

 

Art. 5º - Após a segunda etapa, a Comissão Organizadora irá indicar o resultado final, junto com o quadro 

de medalhas, que deverá respeitar o critério de no máximo 1 ouro : 2 pratas : 3 bronzes, para cada série do 

Ensino Médio. 

 

Parágrafo 1º - Serão indicadas, no máximo, 4 medalhas de ouro por série. 

 

Parágrafo 2º - Não será fornecido Menção Honrosa. 

 

Parágrafo 3º - Caso algum aluno solicite um certificado de participação, este será enviado em pdf, para o e-

mail do aluno, num modelo padrão, onde o aluno deverá acrescentar o nome dele. 

 

Art. 6º – A primeira fase da Olimpíada será realizada no próprio campus do aluno, no dia 04/10/2019 

(sexta-feira), sendo a primeira etapa entre 11h e 12h20, e a segunda etapa entre 13h e 14h20. A fase 

especial será realizada entre os dias 18 e 22/11/2019, no laboratório do campus onde ele estuda. 

 

Parágrafo 1º - O quadro de medalhas será divulgado, até no máximo dia 08/11. A partir desta data, os 

alunos medalhistas de ouro das 3 séries serão convidados a participar da fase especial. 

 

Parágrafo 2º - A fase especial ocorrerá na forma de prova prática demonstrativa (em vídeo). Os alunos 

assistirão à demonstração de uma ou duas práticas e após terão até 1h20, para responderem perguntas 

discursivas. 

 

Parágrafo 3º - O aluno vencedor da fase especial receberá um prêmio especial, que será entregue pela 

Associação Brasileira de Química – Regional Rio de Janeiro. Seu nome só será divulgado na Solenidade de 

Premiação. 

 

Art. 7º – As inscrições para a OIQ serão realizadas de forma online, via formulário do Google Docs, do dia 

17/06 até o dia 23/08. O aluno poderá acessar ao formulário nas aulas de química, ou no laboratório de 

informática, ou em outro local. 

 

Parágrafo 1º – O programa da Olimpíada, a bibliografia indicada e o regulamento ficarão disponíveis, para 

acesso dos alunos no SEOP. 

 

Parágrafo 2º – A 1ª fase irá abordar os conteúdos da primeira e da segunda certificação. A prova objetiva 

da segunda série irá conter 3 questões abordando conteúdos da primeira série, e a prova objetiva da terceira 

série irá conter 2 questões abordando conteúdos da primeira série e 2 questões abordando conteúdos da 

segunda série. 

 



Art. 8º – Em cada campus haverá pelo menos um Professor Responsável pela aplicação, correção e envio 

dos resultados ao Coordenador da OIQ, que fará a tabulação das notas e divulgará o resultado final da XI 

OIQ-CPII. 

 

Art. 9º – A Solenidade de Encerramento da XI OIQ-CPII será realizada no dia 23/11 (sábado), a partir das 

10h no Campus Humaitá II. 

 

Art. 10 – Os alunos que quiserem representar o Colégio Pedro II na Olimpíada de Química do Rio de 

Janeiro (OQRJ), que corresponde a fase estadual da Olimpíada Brasileira de Química (OBQ), devem 

procurar o Coordenador Pedagógico do Campus, para obter informações. 

 

Art. 11 – A Comissão Organizadora da XI OIQ-CPII, composta por representantes de todos os Campi II e 

III do Colégio Pedro II, pelo Coordenador da OIQ e pelo Coordenador Geral do de Departamento de 

Química é o fórum deliberativo do evento e será responsável pelo planejamento, operacionalização, 

efetivação, premiação e avaliação das atividades realizadas bem como a programação das datas e o 

calendário do evento. 

 

Parágrafo 1º – A Comissão Organizadora da XI OIQ-CPII deve se reunir regularmente para estruturar e 

avaliar a OIQ-CPII, só podendo tirar alguma conclusão com o mínimo de 5 votos. Caso o número de votos 

seja inferior a 5, a reunião deverá ser remarcada pelo Coordenador da OIQ. 

 

Art. 12 – A Pró-Reitoria de Ensino e as Direções-Gerais dos campi II e III do Colégio Pedro II podem 

apoiar à Olimpíada, promovendo ações de incentivo, oferecendo material gráfico, disponibilizando salas 

para as provas, operacionalizando as inscrições, fornecendo espaço num quadro de avisos e 

disponibilizando um espaço no site do colégio para os informes da Olimpíada, dentre outras ações que 

julgarem pertinentes ao evento. 

 

Art. 13 – Os casos omissos neste regulamento, carente de solução imediata serão resolvidos pela Comissão 

Organizadora da OIQ-CPII, em conjunto com o Coordenador Geral do Departamento de Química, em 

consulta extraordinária. 

 

Parágrafo 1º – Os casos omissos deverão ser encaminhados para a Comissão Organizadora através do 

Coordenador Pedagógico de Química do respectivo Campus, em até 48 horas após a divulgação do 

gabarito. 

 

Art. 15 – A logomarca da OIQ é de uso exclusivo do Departamento de Química, podendo ser usada pela 

PROEN e pela Reitoria, para fins de divulgação. O uso sem autorização da Comissão Organizadora da OIQ 

é passível de medidas por parte do Departamento de Química. 

 

 

COMISSÃO ORGANIZADORA DA XI OIQ-CPII 

Em 25 de maio de 2019. 


