
Salvador, 05 de agosto 2022  
 
 
 

OLIMPÍADAS DE QUÍMICA - 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
Senhores Pais e/ ou responsáveis, 
 

 
A Olimpíada Baiana de Química (OBAQ), evento integrante do Programa Nacional Olimpíadas de Química (PNOQ), é uma promoção da 
Associação Brasileira de Química (ABQ) – Regional Bahia, e uma atividade de extensão do Instituto de Química da Universidade Federal da 
Bahia (UFBA). A Olimpíada Baiana de Química (OBAQ) 2022 destina-se a estudantes do 9º Ano do Ensino Fundamental, e do 1º, 2º e 3º anos do 
Ensino Médio, regularmente matriculados em escolas particulares e públicas do Estado da Bahia. As inscrições ocorrerão até dia 02 de outubro 
de 2022 e serão gratuitas. 

 
A OBAQ 2022 constará de 2 modalidades: 
 
• Modalidade A: Destinada a alunos regularmente matriculados no 9º ano do Ensino Fundamental e 1º ano do Ensino Médio; 
• Modalidade B: Destinada a alunos regularmente matriculados no 2º e 3° anos do Ensino Médio e 4º ano do Ensino Técnico. 
 
A Olimpíada Baiana de Química (OBAQ) 2022 será realizada em duas fases: 
 
• Fase I: Prova híbrida (digital e impressa)  
• Fase II: Prova presencial 

 
A FASE I: HÍBRIDA - A prova será realizada nos dias 06 e 07 de outubro de 2022 e o sistema abrirá para a realização dos exames às 08h e 
encerrará às 22h (horário de Brasília), sendo composta de 30 (trinta) questões de múltipla escolha com duração de 2 (duas) horas. A prova 
valerá até 100 (cem) pontos, e a pontuação de cada questão constará na prova.  
A prova no formato digital poderá ser realizada por meio de dispositivos eletrônicos como computadores, notebooks, tablets ou smartphones, 
através do link: https://provas.obquimica.org/ ou via aplicativo que poderá ser baixado na Play Store ou Apple Store. 
 
O resultado da Fase I será divulgado no site da Olimpíada Baiana de Química (https://obaq.ufba.br/) a partir do dia 25 de outubro de 2022. 

 
PROVA FASE II: PRESENCIAL- Os alunos melhores classificados nas Modalidades A e B da OBAQ 2022 Fase I participarão da OBAQ 2022 Fase II. 
O quantitativo de alunos nessa fase dependerá das normas estabelecidas pelo Governo do Estado da Bahia, não podendo ultrapassar o total de 
1.100 (um mil e cem) estudantes, devendo todos, em cada grupo, A e B, terem alcançado pelo menos 50 % da pontuação máxima da prova da 
Fase I. 

 
A prova da Fase II será realizada de forma presencial no dia 26 de novembro (sábado) de 2022 das 14h às 18h, sendo composta de 30 (trinta) 
questões de múltipla escolha e 5 (cinco) questões analítico-expositivas (discursivas). A prova valerá até 100 (cem) pontos e a pontuação de 
cada questão constará na prova. Os polos de aplicação serão estabelecidos pela Coordenação da OBAQ, após a divulgação do resultado da Fase 
I. Aguardar maiores informações sobre local da Fase II. 

 
Incentive seu filho!  
 
A presença de cada aluno Olímpico é indispensável! 
 
Agradecemos sua compreensão e parceria, 

Faça sua inscrição: 
 
Direção Pedagógica / Gerente de Orientação. https://forms.gle/1EFKXjeetco6VMFM9 

https://provas.obquimica.org/
https://obaq.ufba.br/)
https://forms.gle/1EFKXjeetco6VMFM9

