
1 
 

 Associação Brasileira de Química 

 Seção Regional do Rio Grande do Norte 

Av. Senador Salgado Filho S/N, Lagoa Nova, Natal/RN  

CEP 59078-970 

Campus Universitário - UFRN 

Instituto de Química 

e-mail: abq.regional.rn@gmail.com 

CNPJ: 08.720.636/0001-10 
 

 

 

EDITAL  No. 01/2020 

II Maratona  de Química do Rio Grande do Norte 

www.abq.org.br/rn 

 
 

A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE QUÍMICA – REGIONAL RIO GRANDE DO NORTE (CNPJ 

08.720.636/0001-10), torna público que se acham abertas no período de 16 de março 

a 18 de maio de 2020 as inscrições para a II Maratona de Química do Rio Grande do 

Norte de acordo com o que assegura o decreto no33.254 de 08 de julho de 1953, 

reconhecimento este atualizado pelo decreto S/N de 27 de maio de 1992, publicado no 

Diário Oficial da União em 28 de maio de 1992, página 6590 e o Estatuto da Associação 

Brasileira de Química - Seção Regional do Rio Grande do Norte (2o ofício de notas). 

As normas para a II Maratona de Química do Rio Grande do Norte são: 

1 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A INSCRIÇÃO 

1.1. A inscrição do candidato implicará a aceitação total e incondicional das 

disposições, normas e instruções constantes neste Edital.  

1.1.2. O candidato deverá certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos no 

Edital.  

1.2. Todas as informações prestadas pelo candidato, ao inscrever-se na II Maratona de 

Química do Rio Grande do Norte serão de sua inteira responsabilidade. 

1.2.1. O candidato inscrito por outrem assume total responsabilidade pelas 

informações prestadas, arcando com as consequências de eventuais erros que seu 

representante venha a cometer ao preencher o Formulário de Inscrição. 

1.3. Terá a sua inscrição cancelada e será eliminado da II Maratona de Química do Rio 

Grande do Norte o candidato que usar dados de identificação de terceiros para 

realizar a sua inscrição.  

1.4. Cada candidato terá direito apenas a uma inscrição.  

1.5. A inscrição somente será consolidada mediante confirmação do pagamento 

efetuado e documentações solicitadas. 
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2 - INSCRIÇÕES 

2.1. Podem fazer a inscrição os candidatos que em 2020 estejam matriculados no 1º, 

2º e 3º ano do ensino médio em Escolas da Rede Pública ou Privada do Rio Grande do 

Norte;  

2.2. As inscrições far-se-ão unicamente no período de 16 de março a 18 de maio de 

2020, mediante a apresentação dos seguintes documentos: 

a) Preenchimento do formulário de inscrição disponível no URL 

https://forms.gle/TiFYDhCJQPQcpmw48 o qual consta que o candidato declara aceitar as 

condições e normas estabelecidas para a II Maratona de Química do Rio Grande do 

Norte; 

b) Pagamento da taxa de inscrição correspondente a R$ 60,00 (sessenta reais). Os 

candidatos das Escolas da Rede Pública terão uma redução no valor de 50% (cinquenta 

por cento) da inscrição.  

Obs: O pagamento deverá ser realizado unicamente na forma de depósito ou 

transferência bancária na Caixa Econômica Federal, Agência 0633, operação 013 

(poupança – pessoa jurídica), conta no. 23.561-3 no período de 16 de março a 18 de 

maio de 2020. 

c) Envio para o email maratonadequimicarn@gmail.com de uma declaração da escola 

(em pdf) que comprove a escolaridade do candidato informando que esteja 

regularmente matriculado e que o mesmo permanecerá com o vínculo nessa escola 

durante todas as etapas da Maratona; 

d)Envio para o email maratonadequimicarn@gmail.com do comprovante de 

pagamento em pdf ou jpeg com informação no email, do nome do candidato, escola e 

o ano em que está matriculado; 

e) Em hipótese alguma haverá devolução do valor correspondente à taxa de inscrição. 

2.3.Os comprovantes de inscrição dos candidatos aptos para realizarem a II Maratona 

de Química do Rio Grande do Norte serão encaminhados para o email do candidato no 

período de 15 de junho a 31 de agosto de 2020. 

2.4. Serão consideradas indeferidas as inscrições que não atendam ao determinado 

neste edital. 

 
3 - PROVAS 

3.1. No dia da prova, o candidato deverá trazer um documento de identificação com 

foto (carteira de estudante ou identidade (RG). 

3.2. Só será permitida a entrada do candidato em local de prova mediante a 

apresentação do comprovante de inscrição juntamente com um documento de 

identificação com foto, conforme item 3.1 do edital. 

3.3. As provas serão aplicadas em duas etapas discriminadas a seguir: 

a) Primeira fase - a ser realizada no dia 12 de setembro de 2020. 

 As provas da 1a fase serão aplicadas unicamente no município de Natal; 

https://forms.gle/TiFYDhCJQPQcpmw48
mailto:maratonadequimicarn@gmail.com
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 Haverá tolerância de 15 minutos para o acesso do (a) candidato (a) ao local da 

prova. Após esse tempo o (a) candidato (a) estará desclassificado (a); 

 A prova será composta de questões objetivas, num total de 20 (vinte) e terá 

duração de 2 (duas) horas e 30 minutos, com início às 9:00 horas e término às 

11:30 horas, em local a ser determinado pela Comissão; 

 A prova do 1o ano será composta por 20 questões do conteúdo programático 

do 1o ano; 

 A prova do 2o ano será composta por 10 questões do conteúdo programático 

do 1o ano e 10 questões do conteúdo programático do 2o ano; 

 A prova do 3o ano será composta por 5 questões do conteúdo programático  do 

1o ano, 5 questões do conteúdo programático do 2o ano e 10 questões do  

conteúdo programático do 3o ano. 

 Não será permitido o uso de qualquer equipamento eletrônico na resolução 

das questões como calculadoras ou similares, como também acessórios como 

boné, chapéu, etc. 

 A pontuação de cada questão virá impressa na prova; 

 A primeira etapa é eliminatória; 

 Serão classificados para a segunda etapa os 20 candidatos de cada ano que 

obtiverem as maiores notas; 

 Em caso de empate na 20a colocação, os candidatos com a mesma nota serão 

classificados. 

 O resultado da 1a. fase será divulgado no endereço eletrônico 

www.abq.org.br/rn até o dia 05 de outubro de 2020. 

b) Segunda fase - Será realizada no dia 24 de outubro de 2020 em local a ser  

divulgado posteriormente.  

 A prova terá duração de 2 (duas) horas e 30 minutos, com início às 9:00 horas e 

término às 11:30 horas; 

 Haverá uma tolerância de 15 minutos para o acesso ao local da prova. Após 

esse tempo o candidato estará desclassificado; 

 Os candidatos observarão a demonstração de experimentos químicos 

presencialmente ou por vídeos que serão apresentados em local determinado 

pela comissão.  Em seguida serão submetidos a uma avaliação escrita sobre os 

experimentos observados. A duração total da prova (observação da 

demonstração experimental + avaliação escrita) será de 2 (duas horas) e 30 

(trinta) minutos; 

 Serão classificados 10 (dez) candidatos para cada ano em ordem descrescente 

de nota final, na qual esta terá por base o resultado da média aritmética das 

notas da primeira e segunda etapa, considerando duas casas decimais; 

 Em caso de empate, prevalecerá o candidato que tiver obtido a maior nota na 

primeira fase. 

http://www.abq.org.br/rn
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 Ainda prevalencendo o empate entre os candidatos nas notas da primeira fase 

e segunda fase, estes serão classificados na mesma colocação. 

 O resultado da 2a. fase e o resultado final será divulgado no endereço 

eletrônico www.abq.org.br/rn até o dia 30 de novembro de 2020. 

3.4. O direito de recorrer, quanto à prova da primeira etapa, exercer-se-á até 48 

(quarenta e oito horas), contadas a partir da divulgação do gabarito que será 

disponibilizado no site www.abq.org.br/rn. O recurso deverá ser realizado por meio 

de documento escrito e assinado, dirigido a Presidente da Associação Brasileira de 

Química - Regional Rio Grande do Norte e enviado para o email 

maratonadequimicarn@gmail.com; 

3.5. Na segunda etapa não caberá recursos de qualquer natureza.  

 

4 - PREMIAÇÃO 

 

4.1. A premiação será realizada no dia 10 de dezembro de 2020, em solenidade de 

encerramento e em local a ser determinado pela comissão, juntamente com a 

premiação da Olimpíada de Química. 

4.2.Os primeiros, segundos e terceiros lugares de cada ano receberão certificados 

impressos e medalhas. 

4.3.Da 4a a 10a colocação receberão certificados digitais com menção honrosa. 

 

5. Os casos omissos serão resolvidos pela comissão organizadora 

 

6 - CALENDÁRIO 

 

16 de março a 18 de maio de 2020 Período de inscrição da II Maratona de 
Química do  Rio Grande do Norte 

15 de junho a 31 de agosto de 2020 Envio do comprovante de inscrição para o 
e-mail do candidato 

12 de setembro de 2020 Realização da 1a. fase - Prova objetiva 

05 de outubro de 2020 Resultado da 1a fase 

24 de outubro de 2020 Realização da 2a fase – Prova subjetiva 

30 de novembro de 2020 Resultado da 2a fase e resultado final 

10 de dezembro de 2020 Premiação 
 

 

 

 

 

 

http://www.abq.org.br/rn
http://www.abq.org.br/rn
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7 - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

ENSINO MÉDIO 

1º Ano  

 

 Método científico: conceito e as regras básicas para desenvolver uma 
experiência; 

 Teoria e Estrutura atômica: desenvolvimento dos modelos atômicos, 
estrutura do átomo; 

 Número quânticos, níveis energéticos, orbitais atômicos puros e híbridos, 
configurações eletrônicas; 

 Tabela periódica: histórico, interpretação e classificação periódica dos 
elementos; 

 Ligações químicas: tipos de ligações, geometria molecular, polaridade, forças 
intermoleculares, ionização e dissociação; 

 Reações químicas: leis ponderais, cálculo estequiométrico, rendimento, 
excesso de reagente; 

 Gases: variáveis do estado de um gás, lei de Boyle-Mariotte, lei de Gay-
Lussac, lei de Charles, equação de estado de um gás (equação de Clapeyron), 
densidade de um gás, volume molar, misturas gasosas, pressões parciais, 
volumes parciais. 

 Funções inorgânicas: ácidos, bases e óxidos; 

 Química ambiental: poluição do ar, da água e do solo; 

 Laboratório:  Noções de segurança e Identificação e utilização de vidrarias, 
reagentes, equipamentos e outros materiais. 
 

2º Ano 

 

 Teorias de ácidos e bases: Arrhenius, Brönsted-Lowry, Lewis; 

 Eletroquímica – número de oxidação, reações de oxirredução, pilhas e 
eletrólise;  

 Termoquímica: processos exotérmicos e endotérmicos, entalpia e lei de Hess;  

 Soluções: características físicas, classificação, dissolução, concentrações das 
soluções e propriedades coligativas;  

 Cinética Química: conceito de velocidade média de reação, Lei de velocidade, 
Teoria das colisões, Teoria do complexo ativado, fatores que afetam a 
velocidade de reação;  

 Equilíbrio Químico: conceito, constantes de equilíbrio, Princípio de Le 
Chatelier, equilíbrio iônico da água – pH e pOH, produto de solubilidade;  

 Radioatividade: raios alfa, beta e gama, leis da desintegração radioativa, 
reações nucleares, energia das reações nucleares, meia vida, fissão e fusão 
nuclear;  

 Química ambiental: poluição do ar, da água e do solo.  
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 Laboratório:  Noções de segurança e Identificação e utilização de vidrarias, 
reagentes, equipamentos e outros materiais. 

 

3º Ano 

 

 O átomo de carbono e suas ligações;  

 Cadeias Carbônicas: classificação e hibridização;  

 Estudo das Funções Orgânicas: hidrocarbonetos, álcoois, fenóis, éteres, 
aldeídos, cetonas, ácidos carboxílicos, ésteres, aminas e amidas – Fórmulas, 
Nomenclatura atual da IUPAC, Estruturas, Radicais, Propriedades, Métodos 
de Preparação e Reações;  

 Isomeria: plana e espacial:  

 Química ambiental: poluição do ar, da água e do solo.  

 Laboratório:  Noções de segurança e Identificação e utilização de vidrarias, 
reagentes, equipamentos e outros materiais. 

 

Natal, 28 de fevereiro de 2020. 

 

Profa. Dra. Nedja Suely Fernandes 

Presidente da ABQ-RN 

 

 

REALIZAÇÃO 

 

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE QUÍMICA - REGIONAL RIO GRANDE DO NORTE 
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APOIO 

 

 

INSTITUTO DE QUÍMICA/UFRN 

 

 

CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA 


