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Circular Nº 22/2021 - EM                                                                        Manaus, 23 de agosto de 2021. 
 
Ref.: Olimpíada Brasileira de Química Júnior 
 
Prezados Pais,  
 
 
           A Olimpíada Brasileira de Química Júnior (OBQJr) é uma atividade promovida pela ABQ 
(Associação Brasileira de Química) e coordenada anualmente pela UFC (Universidade Federal do 
Ceará) e UFPI (Universidade Federal do Piauí). É direcionada para estudantes devidamente 
matriculados no 6º, 7º, 8º ou 9º ano do Ensino Fundamental de escolas brasileiras, públicas e 
privadas, situadas em todo território nacional. Informamos que inscrevemos todos os nossos alunos 
do Ensino Fundamental 2 para participarem desta Olimpíada. 
 
          Neste ano de 2021, a prova da 1ª fase da OBQJr será disponibilizada para resolução nos dias 
28 e 29 de agosto de 2021. A prova da 1ª fase constará de 20 questões objetivas e será realizada 
exclusivamente em formato digital, não haverá impressão e aplicação presencial de provas. A 
resolução da prova da 1ª fase terá 02 (duas) horas de duração e deverá ser feita diretamente no site 
do PNOQ ou no aplicativo disponibilizado para este fim. O exame é ininterrupto, ou seja, não permite 
interrupções. Após iniciada a prova, o sistema computará 02 horas de prazo quando, então, se 
encerrará automaticamente e concluirá a participação, independentemente do número de questões até 
então resolvidas. Caso o estudante termine o exame antes deste período, haverá a opção “CONCLUIR 
O EXAME”. Basta o estudante clicar nela e seu exame será automaticamente enviado para a central 
de dados do PNOQ. 
 
          Os alunos com as melhores notas serão classificados para a 2ª fase, que será realizada no dia 
18/09/21. 
 
          O sistema utilizado pela OBQJr é o mesmo utilizado pela ONC. Os alunos receberão o cartão 
de prova diretamente no e-mail institucional, em caso de dúvidas ou dificuldade para encontrar o cartão, 
podem enviar um e-mail para olimpiadas@adalbertovalle.com.br com o nome completo, série e turma. 
 
          Segue abaixo edital para maiores informações. 
 
Edital: https://www.obquimica.org/olimpiadas/index/olimpiada-brasileira-de-quimica-junior 
 
 
          Contamos com a participação de todos!  
 
 

Atenciosamente, 
A Coordenação Pedagógica 
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