
 

 

 

REGULAMENTO 

 

1. Dos objetivos 

A Olimpíada Virtual de Física foi criada por professores de Física e ela se 

destina a: 

a) estimular o desejo de aprender; 

b) mostrar que ciência pode ser divertida; 

c) oferecer um universo de aprendizagem e conhecimento; e 

d) identificar estudantes talentosos e estimulá-los ao aprimoramento contínuo 

em ciência e 

tecnologia. 

 

2. Das inscrições 

2.1 Poderão se inscrever alunos do Quarto Ano do Ensino Fundamental à 

Terceira Série do Ensino Médio de Escolas Públicas e Particulares. 

2.2 A inscrição deve ser feita pelo nosso site no endereço: 

https://www.villaloboseducacao.com.br/?page_id=10230&preview=true . As 

escolas que não tiverem acesso à Internet poderão inscrever seus alunos 

mandando a lista dos alunos para a sede regional mais próxima. 

2.3 A escola deverá inscrever os estudantes no nível correspondente à série 

em que estiverem cursando; caso contrário, o estudante será desclassificado. 

2.4 O número de alunos por escola é ilimitado. 

2.5 É fundamental que o aluno inclua um endereço de e-mail no momento da 

inscrição, pois ele receberá o acesso a prova pelo e-mail. 

2.6 As inscrições se iniciam no dia 19 de agosto de 2021 a partir das 08h00 e 

se encerram no dia 08 de outubro de 2021 às 18h00. 

2.7 Os estudantes, cujas escolas não desejarem participar oficialmente da 

Olimpíada, poderão se inscrever no prazo indicado. 

2.8 Sobre as provas: as provas serão feitas na plataforma da EDUQO no dia 09 

de outubro de 2021 a partir das 09h00 e após iniciada, o tempo começará a 

contar e não parará em hipótese alguma. 

a) As provas do Quarto e Quinto Anos terão 25 testes; 

b) As provas do Sexto ao Nono E.F. terão 30 testes; 

c) As provas do Ensino Médio terão 30 testes. 

https://www.villaloboseducacao.com.br/?page_id=10230&preview=true


 

 

Se muitos alunos empatarem nas primeiras colocações será aplicada uma 

segunda prova 

apenas entre estes alunos para serem determinadas as classificações. 

 

2.9 Duração das provas 

A prova da Olimpíada terá duração máxima de 2 horas, podendo ser realizada 

a partir das 09h00 até às 15h00. O aluno poderá, dentro desse horário, realizar 

a prova utilizando de 2 horas. Exemplo: se o aluno iniciar a prova às 13h00, ele 

terá até às 15h00 para finalizá-la. Lembrando que uma vez iniciada, não é 

possível pausar.  

 

3. Dos resultados 

3.1 Os nomes dos vencedores da Olimpíada Virtual de Física serão divulgados 

às escolas participantes até o dia 20 do mês de outubro de 2021. 

3.2 A premiação ocorrerá de forma virtual no dia 04 de novembro de 2021. 

 

4. Da premiação 

4.1 Serão premiados com medalhas os melhores estudantes de cada série, 

sendo medalhas de ouro, medalhas de prata, medalhas de bronze e medalhas 

de menção honrosa. 

4.2 Solicitamos que preencham os dados de endereço corretamente para envio 

das medalhas e outros brindes. Endereço, este, que deverá corresponder ao 

da escola do aluno participante ou da sede educacional correspondente. A 

comissão organizadora garante total sigilo com os dados compartilhados. 

 

5. Do programa 

5.1 Os estudantes deverão conhecer e utilizar, preferencialmente, as unidades 

do Sistema Internacional de Unidades (SI) com seus múltiplos e submúltiplos. 

5.2 Poderão ser incluídas questões sobre assuntos que não constam do 

programa básico, mas, quando o forem, conterão informações suficientes para 

sua resolução. Será dada preferência a questões relacionadas ao cotidiano e a 

situações do mundo contemporâneo. 

5.3 O programa será dividido da maneira a seguir. 

5.3.1 Para 4º e 5º anos do Ensino Fundamental: Terra: marés, atmosfera, arco-

íris, chuva, rotação, pontos cardeais, bússola, dia e noite, solstício, equinócio, 

horário de verão. Lua: fases, mês e eclipses. Sol: translação da Terra, estações 

do ano. Elementos de Astronomia. Massa e energia. Calor e temperatura. 



 

 

Estados físicos da matéria e mudanças de estado. Rochas. O ciclo da água na 

natureza. Flutuação dos corpos. Noções de medidas do espaço e do tempo, 

conceitos básicos de cinemática, movimento retilíneo uniforme, aceleração, 

ondas, som, luz. 

5.3.2 Para 6º e 7º anos do Ensino Fundamental: O programa do item 5.3.1 

mais: Peso, força gravitacional. Energia e processos de transformação. 

5.3.3 Para 8º e 9º anos do Ensino Fundamental. O programa do item 5.3.2 

mais: conceitos básicos de cinemática, movimento retilíneo uniforme, 

aceleração, força, sistemas de forças, leis de Newton, trabalho e potência, 

máquinas e trabalho, ondas, som, luz, eletricidade e magnetismo. Algarismos 

significativos. 

5.3.4 Para 1º e 2º anos do Ensino Médio. O programa do item 5.3.3 mais: 

grandezas vetoriais, trabalho e energia em sistemas conservativos e não-

conservativos. Potência e rendimento. Teorema do impulso, quantidade de 

movimento e sua conservação. Estática de corpos extensos. Hidrostática. 

Calorimetria. Dilatação de sólidos e líquidos. Propagação do calor. 

Comportamento térmico dos gases. Teoria cinética dos gases e 1ª e 2ª leis da 

termodinâmica. 

5.3.5 Para 3º ano do Ensino Médio. O programa do item 5.3.4 mais: Oscilador 

harmônico simples. Ondas periódicas: transversais e longitudinais. 

Propagação, reflexão e refração de ondas. Lei de Coulomb. Vetor campo 

elétrico, energia potencial elétrica e diferença de potencial. Corrente elétrica. 

Indução eletromagnética. Motor elétrico. Ondas eletromagnéticas. Noções de 

Física moderna e contemporânea (Teoria da Relatividade Restrita. Efeito 

fotoelétrico e a teoria dos quanta de luz. Modelo atômico de Bohr. 

Radioatividade natural. Fissão e fusão nucleares. Transistor. Laser e fibras 

óticas). 

 

6. Do Cronograma 

 Data Horário 

Inscrições Do dia 19/08/2021 ao 
dia 08/10/2021 

Das 08h00 do dia 19/08 
às 18h00 do dia 08/10 

Realização da prova 09/10/2021 Das 09h00 do dia 09/10 
às 15h00 

Resultado 20/10/2021 Às 08h00 

Premiação on-line 04/11/2021 Às 20h00 

 

 

7. Do suporte técnico 



 

 

7.1 Caso o aluno tenha dificuldades técnicas durante a prova, envie uma 

mensagem via WhatsApp para o número: 19 99640-6801. Lembrando que o 

suporte só responderá solicitações correspondentes a problemas técnicos.  


