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Comentário geral 

Neste ano, foi adotada a prática da divulgação do gabarito oficial antes da classificação final, a fim de 
permitir a discussão prévia das questões, das expectativas de respostas e da gradação da pontuação para cada 
questão da prova da Fase VI da Olimpíada Brasileira de Química. Esperamos que tal prática possa ser 
adotada também nas edições futuras dessa etapa da Olimpíada de Química, aumentando assim a participação 
e contribuição de todos os agentes envolvidos no certame. 

Diante das contribuições que foram recebidas dentro do prazo, verificou-se a necessidade de alteração 
da expectativa de resposta para cinco questões da prova, sendo que duas delas tiveram parte de sua resposta 
anulada em virtude da inconsistência dos dados fornecidos que impossibilitaram alcançar uma resposta 
válida. Desse modo, o valor total desta prova foi de 980 pontos, ao invés de 1000 pontos. Adicionalmente, 
exclusivamente para as questões para as quais houve contestações, foi considerada uma nova gradação da 
pontuação a fim de evitar a possibilidade de dupla penalização. 

A Comissão de professores do XVI Curso de Aprofundamento, que elaborou e corrigiu as provas da 
Fase VI da OBQ 2015, agradece todas as contribuições enviadas e ratifica o compromisso do Programa 
Nacional Olimpíadas de Química com a transparência e lisura deste processo seletivo, o qual é bastante 
valorizado por todos os estudantes, professores e escolas participantes. 

 

  



Retificação do Gabarito 

Problema 2 – Questão 3 

Considerada também como resposta totalmente correta (25 pontos) o desenvolvimento da equação para 
a determinação da solubilidade considerando a ionização parcial das espécies envolvidas no equilíbrio. 

Problema 5 – Questão 1 

A fim de evitar dupla penalização, foram levadas em consideração estruturas diferentes da do gabarito 
oficial desde que consistentes com a reação ocorrida, de acordo com o que segue: 

Estrutura A – Considerada correta (10 pontos) somente a estrutura do gabarito. 

Estrutura B – Considerada também totalmente correta (10 pontos) a estrutura que apresenta dois átomos 
de bromo nas posições corretas; considerado 5 pontos se os dois átomos de bromo estiverem em outras 
posições no anel benzênico; considerado 0 ponto se inseridos quatro átomos de bromo na estrutura de B. 

Estrutura C – Considerada também totalmente correta (10 pontos) a estrutura que apresenta dois grupos 
nitro e dois átomos de bromo em quaisquer posições no anel benzênico. 

Estrutura D – Considerada também totalmente correta (10 pontos) a estrutura que apresenta dois grupos 
amino e dois átomos de bromo em quaisquer posições no anel benzênico. 

Estruturas E, F e G – Considerada correta (10 pontos) somente a estrutura do gabarito. 

Problema 5 – Questão 3 

A estrutura K contida no gabarito está incorreta e a pontuação referente a ela (10 pontos) foi 
desconsiderada, de modo que o Problema 5 ficou com pontuação máxima de 150 pontos. A estrutura J (10 
pontos) contida no gabarito está incorreta, tendo sido considera correta qualquer uma das duas estruturas 
abaixo: 

 

Problema 5 – Questão 4 

A fim de evitar dupla penalização, a reação foi dividida em 5 etapas (abandono do grupo Tosil, 
fechamento do anel de seis membros, migração do hidreto, ataque da hidroxila ao carbocátion, eliminação do 
próton para obtenção do produto final), sendo 7 pontos atribuídos para cada etapa. Foram concedidos os 
pontos para cada etapa certa, independente da estrutura de partida. 

Problema 7 – Questão 3.2 

Devido ao valor da porcentagem em massa informado estar incorreto, foi desconsiderada a pontuação 
referente à reação que contém o composto Mn2O3 (10 pontos). Desse modo, esta questão ficou com 
pontuação máxima de 10 pontos, referente apenas a reação envolvendo o cloreto de manganês e o carbonato 
de sódio. Ressalta-se que a informação dada incorretamente não prejudicou o desenvolvimento da Questão 
3.1 e nem da primeira reação, para as quais muitos candidatos acertaram. 
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Histograma de Notas 

A seguir, os histogramas de notas para a Prova e para cada Problema, considerando o gabarito retificado. 

 

 

 



 

 

 



 

 

 


