PROGRAMA:

X OLIMPÍADA DE QUÍMICA
DA LIBERATO – OQL (2015)

REGULAMENTO:

REGULAMENTO:
Art. 1º: A Olimpíada de Química da Liberato – OQL, evento que
integra o Projeto Olimpíadas de Química, é uma promoção da
Fundação Escola Técnica Liberato Salzano Vieira da Cunha. Tem
por objetivos:
I – Estimular o estudo da Química pelos alunos de todos os
cursos da Liberato;
II – Selecionar o grupo de alunos que participará da XIV
Olimpíada de Química do Rio Grande do Sul.
Art. 2º: A Olimpíada de Química da Liberato – OQL destina-se
aos alunos que estejam regularmente matriculados em qualquer
um dos cursos da Fundação Liberato, com, no máximo, 17 anos
de idade em 30 de setembro de 2015 para a Modalidade EM-1.
Para as Modalidades EM-2 e EM-3 não há limite de idade.
Art. 3º: Os alunos participantes serão inscritos nas suas
respectivas modalidades. Modalidade EM1: alunos matriculados
na 1ª série; Modalidade EM2: alunos matriculados na 2ª série;
Modalidade EM3: alunos matriculados na 3ª e na 4ª séries.
Parágrafo único: A inscrição deverá ser feita pelo próprio aluno,
através do site www.liberato.com.br até o dia 14 de setembro
de 2015.
Art. 4º: A Olimpíada de Química da Liberato se realizará em uma
única etapa, composta de 1 (uma) prova contendo questões
teóricas, dentro do programa estabelecido para cada
Modalidade, de acordo com o previsto para a etapa estadual.
§ 1º - Os 3 (três) estudantes de mais elevados escores em cada
categoria serão considerados vencedores da X Olimpíada de
Química da Liberato, recebendo medalhas em solenidade
convocada para esta finalidade. Os classificados com notas
acima de 5 (cinco) receberão Menção Honrosa.
§ 2º - Os estudantes de mais elevados escores em cada
Modalidade (EM1, EM2 e EM3), representarão a Fundação
Liberato na XIV Olimpíada de Química do Rio Grande do Sul, que
ocorrerá em 17 de outubro de 2015. A relação dos estudantes
que comporão a Equipe Olímpica da Liberato será divulgada na
Solenidade de Premiação.
Art. 5º: Os casos omissos nesse regulamento serão resolvidos
pela Comissão Organizadora.

Propriedades coligativas. Aspectos cotidianos das
soluções. Titulometria. Curvas de solubilidade.

Modalidades:
EM-1

1ª Série

Itens 1 ao 6

EM-2

2ª Série

Itens 1 ao 13

EM-3

Última série

Todos

1. CONCEITOS FUNDAMENTAIS: Matéria e Energia.
Substâncias, misturas e sua classificação. Lei da
conservação da matéria e energia. Classificação dos
sistemas. Fenômenos físicos e/ou químicos. Símbolos
e fórmulas. Equações químicas. Massa atômica e
molar. Número de massa, número atômico, isótopos,
isóbaros, isótonos. Processos de separação de
misturas. Propriedades físicas (ponto de fusão, ponto
de ebulição, densidade e coeficiente de solubilidades).
Laboratório (noções de segurança e vidrarias)
2. MODELOS ATÔMICOS: Modelo de Dalton. Modelo
de Thompson. Modelo de Rutherford. Modelo de
Bohr. Modelo da Mecânica Quântica.

3. TABELA PERIÓDICA: Classificação dos elementos
químicos. Relação entre a configuração eletrônica e a
posição na Tabela. Propriedades gerais de metais, não
metais e semi-metais. Propriedades periódicas.
4. LIGAÇÕES QUÍMICAS: Modelo iônico. Modelo
covalente. Ligação metálica. Geometria molecular.
Forças Intermoleculares.
5. FUNÇÕES INORGÂNICAS: Ácidos, Bases, Sais,
Óxidos, Hidretos e suas reações. Notação e
Nomenclatura. Compostos inorgânicos e suas relações
com o meio ambiente. Teorias de Ácidos e Bases.
6. CÁLCULOS QUÍMICOS: Balanceamento de equações.
Leis das reações químicas. Cálculos de fórmulas. Mol e
Número de Avogadro. Cálculos estequiométricos.
7. ESTADO GASOSO: Leis dos gases ideais. Hipótese de
Avogadro. Desvios do comportamento ideal.

8. SOLUÇÕES: Conceitos, classificação, distinção:
colóides vs solução. Cálculos das unidades de
concentração das soluções; Diluição e Mistura de
Soluções com e sem reações químicas.

9. TERMOQUÍMICA: Calorimetria. Primeiro e segundo
princípios da termodinâmica. Energia livre e
espontaneidade. Aplicação da Lei de Hess. Calor de
reação.
10. EQUILÍBRIO QUÍMICO: Aspectos macroscópicos e
microscópicos do equilíbrio químico. Constante de
equilíbrio. Fatores que perturbam o equilíbrio químico.
Equilíbrio iônico. Soluções tampões. Equilíbrios
heterogêneos. Hidrólise. Produto de solubilidade.
11. ELETROQUÍMICA: Conceitos (oxidação, redução,
oxidante, redutor, eletrodo, condutor, células
eletroquímicas). Reações eletroquímicas: semi-reações,
reação global. Equação de Nernst. Leis de Faraday.
Aplicações: pilhas e acumuladores, corrosão e
galvanização.
12. CINÉTICA QUÍMICA: Lei da ação das massas.
Velocidades de reação. Energia de ativação e catálise.
Fatores que afetam a velocidade da reação química.
Aplicações
cotidianas.
Ordem
das
reações.
Molecularidade.
13.
RADIOATIVIDADE:
Estabilidade
nuclear.
Radioatividade natural e artificial. Conceitos de fissão e
fusão nuclear, meia-vida. Aplicações de radioisótopos.
Efeitos biológicos das radiações.
14. ESTRUTURA DAS MOLÉCULAS ORGÂNICAS: Átomo
de Carbono. Cadeias carbônicas. Isomeria plana e
espacial
15. FUNÇÕES ORGÂNICAS: Nomenclatura IUPAC e
usual, Propriedades físicas e químicas. Métodos
de Obtenção. Importância industrial e no cotidiano.
16. COMBUSTÍVEIS (petróleo, carvão mineral, gás
natural,
biodiesel):
Obtenção.
Aplicações.
Fracionamento do petróleo e principais derivados.
17. POLÍMEROS SINTÉTICOS: Métodos de obtenção.
Aplicações.
18. COMPOSTOS ORGÂNICOS DE INTERESSE
BIOLÓGICO (Aminoácidos e proteínas; Lipídios;
Carboidratos): Definição. Classificação. Estrutura.
Importância.

