
CONVOCATÓRIA 

Prezados discentes da Universidade Federal do Amazonas, 

O Capítulo da UFAM da Sociedade dos Engenheiros de Petróleo (SPE UFAM Chapter) -              
realizará, em 27 de junho de 2019 (quinta), o PetroGames 2019, evento que propõe uma              
simulação do PetroGames original, realizado no Rio de Janeiro. O PetroGames é um jogo de               
perguntas e respostas, disputado no formato de confrontos eliminatórios diretos entre times            
compostos por 4 jogadores. Os competidores precisam, necessariamente, serem filiados ao           
Capítulo Estudantil do SPE da UFAM. É com grande satisfação que convidamos os discentes              
da universidade a participar deste importante evento. Para que a inscrição dos times seja              
efetuada, pedimos que os alunos interessados preencham o formulário de inscrição e efetuem           
o pagamento da taxa de R$ 10,00 (dez reais) por equipe. O prazo para inscrição das equipes é                  
até o dia 24/06/2019 (segunda-feira). 

Agradecemos desde já a presença de todos! 

REGRAS 

Elegibilidade 
1. Todos os participantes da competição devem ser membros estudantes do capítulo de            

estudante SPE de sua escola no momento de cada competição.  
 

2. As equipes consistirão quatro (4) membros. Não haverá critérios específicos para cada            
equipe. 

 
3. Os participantes serão considerados elegíveis desde que estejam atualmente         

matriculados na instituição e estejam cursando uma graduação.  
 

4. As equipes devem identificar um capitão de equipe no momento do registro. O capitão              
da equipe será responsável por todas as decisões relacionadas à equipe e por qualquer              
correspondência com o Comitê 

 
 
 

Funcionários do torneio 

1. Juízes: Cada jogo terá pelo menos dois juízes escolhidos pelo Comitê PetroGames.            
Todas as decisões dos juízes relativas ao cumprimento das regras e à atribuição de              
pontos serão finais, a menos que um recurso seja solicitado.  

 
2. Moderador: Cada jogo terá um moderador. Pode haver dois moderadores para           

compartilhar a responsabilidade. O (s) moderador (es) lerá as perguntas, consultará os            
juízes conforme necessário para determinar a exatidão das respostas, premiar e deduzir            
pontos e, de outra forma, aplicar as regras da competição. 

 

http://spe-brazil.informz.net/z/cjUucD9taT03MjYyNjQwJnA9MSZ1PTkyNDgwNzA5MyZsaT01NTMyODk2NA/index.html


3. Scorekeeper: Cada jogo terá pelo menos um scorekeeper. O (s) apontador (es) manterá             
a pontuação oficial e as estatísticas individuais. Os jogos não serão considerados            
terminados até que o apontador tenha declarado a pontuação oficial.  

 
4. Timekeeper: Cada jogo terá pelo menos um timekeeper. O cronometrista irá impor            

limites de tempo e supervisionar o tempo do jogo. 
 

Equipamento 
 

1. Todos os jogos serão jogados de tal forma que cada participante do jogo atual tenha 
um "buzzer" - um dispositivo eletrônico que determina em qual participante o acionará 
para responder uma pergunta primeiro.  

a. Cada jogador é responsável por monitorar se sua própria campainha está 
funcionando corretamente durante o jogo.  

b. Se um jogador acredita que uma campainha está com defeito, é           
responsabilidade do jogador alertar os oficiais da PetroGames imediatamente.         
A questão corrente será finalizada e, se um jogador da outra equipe entrar em              
contato, o jogador deverá responder normalmente. Os oficiais da PetroGames          
vão então interromper a competição e tentar reproduzir o suposto mau           
funcionamento da campainha. Se for recriado, a questão será descartada; se o            
mau funcionamento não puder ser recriado e os buzzers forem considerados           
normais, a resposta da outra equipe vai ficar. A aplicação dessa regra está             
sujeita à decisão do moderador de que o mau funcionamento afetou a execução             
dessa pergunta.  

2. Se o sistema de campainha for considerado inoperante pelo moderador, um método            
alternativo (como o método “tapa na mesa”) pode ser usado. As equipes serão             
totalmente informadas sobre o protocolo de tais métodos pelo moderador antes de            
prosseguir.  

3. Todos os jogos serão cronometrados 
4. As calculadoras serão fornecidas. Para garantir a justiça, os concorrentes usarão           

apenas as calculadoras fornecidas.  
5. Os participantes não podem usar materiais de referência durante o jogo. 

 

Equipes e Jogadores 
 

1. Uma equipe consiste de 4 jogadores que atendam a todos os requisitos de             
elegibilidade. 
 

2. As equipas podem jogar com um mínimo de dois jogadores.  
 

3. Cada equipe deve designar um capitão de equipe.  
 

4. Os jogadores são responsáveis por qualquer responsabilidade decorrente da sua          
conduta durante o torneio. Qualquer ato intencional de desonestidade ou um ato que             
não esteja de acordo com o espírito da competição, observado por qualquer oficial do              
torneio, será considerado motivo para expulsão da competição. 



 

Tempo 
 
 

1. O atraso de mais de 5 minutos do tempo programado pode resultar em perda, a menos 
que o atraso seja culpa do torneio, ou os oficiais do torneio estejam satisfeitos com 
outra boa causa.  

2. Em todas as rodadas, o relógio começa quando o moderador começa a ler a primeira 
pergunta. A estrutura temporal de cada rodada é a seguinte:  

a. Todas as rodadas antes das semifinais consistirão em “meias partidas” de 6 
minutos sem intervalo.  

b. No jogo de semifinais será composto por dois tempos de 8 minutos com um 
breve intervalo entre elas.  

c. No 3º lugar e final será composto por dois tempos de 10 minutos com um 
breve intervalo entre eles.  

3. Quando o relógio soar o fim do tempo, o tempo ou o jogo terminará, exceto nos 
seguintes cenários:  

a. Um jogador que tenha tocado em uma questão rápida pode responder a essa 
questão e, se estiver correto, ganha uma pergunta bônus. Se incorreto, o outro 
time terá a chance de responder a questão rápida e ganhar uma pergunta bônus.  

b. A questão bônus será lida completamente para uma equipe, mesmo que o 
tempo expire durante o bônus ou antes que o bônus seja lido. As equipes serão 
informadas de suas limitações de tempo pelo cronometrista.  
 

4. A equipe com mais pontos no final do jogo ganha. Em caso de empate: 
a. Haverá um período extra consistindo em três perguntas rápidas. Bônus não são 

usados em tempo extra.  
b. Se o jogo ainda estiver empatado depois de três perguntas, o moderador 

continuará lendo as perguntas até que a pontuação mude. Uma mudança de 
pontuação pode acontecer se uma equipe responder corretamente e receber 
pontos para ganhar o jogo  
 

5. O relógio não deve parar, exceto:  
a. Quando uma apelação foi expressa pelo capitão de uma equipe concorrente.  
b. Quando parado por um oficial do torneio para resolver um problema ou para 

substituir uma pergunta.  
c. No final de um tempo ou jogo.  
d. Quando um moderador precisa de perguntas extras devido à substituição de 

perguntas ou horas extras.  
 

6. O relógio usado pelo detentor do tempo é o tempo oficial e não é contestável. 
 

Questões 
 

1. Cada jogo usa 1) perguntas rápidas valendo 10 pontos cada, e 2) perguntas de bônus, 
valendo até 10 pontos cada. uma. Uma equipe recebe uma pergunta de bônus para 
cada pergunta rápida respondida corretamente por um de seus jogadores.  



 
2. As perguntas são selecionadas de um banco de perguntas pré-selecionadas. 

  
3. As perguntas são destinadas a testar o conhecimento dos concorrentes sobre 

engenharia de petróleo e a indústria do petróleo. As perguntas podem incluir história, 
curiosidades, eventos atuais, questões técnicas, cálculos e resolução de problemas. 

 

 
 
 
Perguntas rápidas 
 

1. Um jogador pode “acionar” (usando sua campainha) para responder a uma pergunta 
rápida a qualquer momento depois que o moderador começar a ler a pergunta. Não 
haverá sinalização entre os membros da equipe (ou da platéia) para indicar quem vai 
apetar o buzzer durante uma pergunta rápida.  
 

2. Uma vez que um jogador tenha tocado, um oficial do torneio irá reconhecer 
verbalmente a equipe e o jogador. Se um jogador repetidamente responder antes de ser 
reconhecido, os oficiais do torneio reservam-se o direito de invalidar a resposta do 
jogador, entregando a questão à outra equipe, se aplicável.  
 

3. O jogador que acionou o buzzer e é reconhecido pelo moderador NÃO pode conferir 
verbalmente ou de outra forma com colegas de equipe (ou espectadores). Se isso 
ocorrer, o jogador perderá a chance de responder à pergunta e a equipe adversária 
poderá responder, se aplicável. Alternativamente, a questão pode ser descartada, se 
necessário, a critério dos oficiais do torneio.  
 

4. Se um jogador tocar antes de o moderador terminar de ler, o moderador irá parar nesse 
ponto. Se a resposta dada estiver incorreta, o moderador relerá a pergunta inteira em 
benefício da outra equipe.  
 

5. Uma resposta a uma pergunta rápida deve começar dentro de 5 segundos após o 
jogador ter sido anunciado. Uma resposta iniciada após o cronometrista ter dito 
"Tempo" será tratada como sem resposta. Os empates entre o jogador e o 
cronometrista são decididos em favor do jogador.  
 

6. Os jogadores têm 5 segundos para apertar depois que o moderador terminar de ler o 
lance. Se o jogador responder incorretamente, a outra equipe terá 5 segundos 
adicionais para apertar. 
  

7. Decisões sobre se os jogadores excederam o tempo alocado para acionar ou responder 
podem ser processados apenas pelos oficiais do torneio e não são contestáveis. 
  

8. Cada resposta correta a uma pergunta rápida vale 10 pontos. 
 

Perguntas bônus 
 



1. As equipes podem conferir questões bônus.  
 

2. Em questões bônus, o capitão da equipe dará a resposta ou designará explicitamente 
outro membro da equipe para dar a resposta. A resposta de qualquer outro jogador não 
será aceita.  
 

3. A menos que seja aconselhado pelo moderador, uma equipe tem 15 segundos para 
responder a uma pergunta de bônus. Os 15 segundos começam quando o moderador 
termina de ler a pergunta. Se o moderador for solicitado a repetir a pergunta, o tempo 
ainda será decrescente. Após 15 segundos, o moderador solicitará uma resposta à 
equipe. Uma vez solicitado, o capitão da equipe (ou o membro da equipe que ele 
designar) deve começar imediatamente a responder ou perderá a oportunidade de 
responder.  

4. Uma equipe pode começar sua resposta antes que o moderador termine de ler toda a 
questão do bônus. Nesses casos, o moderador pára de ler quando a equipe começa sua 
resposta. Se o bônus contiver outra parte e a primeira parte for respondida 
corretamente, o moderador lerá a próxima parte da pergunta.  
 

5. Para perguntas com mais de uma resposta, o crédito parcial é permitido. (por exemplo, 
3, 6 ou 10 para perguntas com três respostas) 

 

Respostas corretas 
 

1. O moderador aceitará apenas a primeira resposta dada por um jogador, exceto para 
perguntas de múltipla resposta e situações enumeradas abaixo.  
 

a. Somente a primeira parte de uma resposta de várias partes a uma pergunta 
singular será considerada, mesmo se o resto da resposta contiver a resposta 
correta. Por exemplo, se um jogador disser "Nixon, Watergate", o moderador 
considerará apenas "Nixon". O moderador se reserva o direito de solicitar que 
os participantes repitam suas respostas e / ou elaborem uma resposta caso a 
caso.  
 

b. Modificando palavras antes do primeiro substantivo de uma resposta são 
consideradas como uma resposta com o substantivo.  
 

c. Informações estranhas precedendo uma resposta são desconsideradas (por 
exemplo, “O que é um wombat?” Ou “Eles são todos californianos”), a menos 
que o moderador determine que a informação irrelevante foi dada em uma 
tentativa antidesportiva de atrasar o jogo. a resposta é tratada como incorreta 
(além de qualquer outra penalidade por má conduta). O embelezamento 
inofensivo ou inadvertido das respostas não será penalizado, desde que o 
embelezamento não torne a resposta errada.  
 

2. Se uma pergunta exigir várias respostas, um jogador pode fornecer as respostas em 
qualquer ordem (a menos que seja especificado de outra forma), sem uma pausa de 
mais de 3 segundos entre as respostas. Se a pergunta não for uma pergunta bônus com 



crédito parcial permitido, o moderador determinará a resposta como errada se alguma 
parte estiver errada.  
 

3. Siglas e abreviaturas comuns são freqüentemente aceitas (por exemplo, símbolos 
químicos, abreviações postais dos estados, siglas organizacionais), a menos que 
apareçam na pergunta, caso em que o moderador pode solicitar ao jogador que 
expanda o acrônimo ou abreviação. 

 

 
 
 
 
 
 

RESUMO 

  Rápidas Bonus 

Descrição Questões principais do torneio, 
responde quem apertar primeiro. 

Dada apenas a equipe que 
acertou a questão rápida 

Tipo Apenas uma resposta, geralmente 
curta 

Longa, geralmente com várias 
respostas parciais 

Se respondida 
incorretamente 

Será dada a outra equipe para 
responder 

 
Nada acontece 

Buzzer requerido Sim – dentro de 5 segundos Não 

Conferir é permitido? Não Sim 

Membro do time que 
pode responder a 

questão 

Apenas a pessoa que buzinou o 
buzzer, deve esperar ser 

anunciado pelo moderador 

O capitão do time ou quem ele 
escolheu para responder 

Pontuação dada a uma 
resposta correta 10 Até 10, dependendo das 

respostas 
Tempo de resposta 
(do momento em que    
alguém buzina ou, para    
questões bônus,  do 
momento que o   
moderador termina de   
ler a questão) 

5 segundos 15 segundos 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recursos  
 

1. Um recurso é definido como uma petição da equipe para reconsiderar uma decisão / 
julgamento sobre uma resposta. O sucesso de uma apelação será definido por uma 
reversão pelos juízes para a decisão / sentença.  
 

2. Todas as equipes terão um (1) apelo por jogo. Se uma equipe for bem-sucedida em sua 
primeira apelação, será concedido um segundo recurso. Independentemente do 
resultado do segundo recurso, nenhuma equipe terá mais de dois recursos por jogo.  
 

3. Reversões para uma decisão só serão consideradas se uma apelação tiver sido feita por 
uma equipe.  
 

4. Apelações só podem vir do capitão da equipe.  
 

5. Os recursos devem ser expressos imediatamente ao moderador após uma decisão e 
antes da próxima pergunta ser lida. No caso da última questão de um jogo, o apelo 
deve vir antes do moderador anunciar a pontuação final.  
 

6. Uma equipe terá 15 segundos imediatamente após o apelo para declarar sua posição. 
Caberá aos juízes decidir se sustentar ou reverter uma decisão. 

 

Principais fontes de Estudo 
 

1. Fundamentos de Engenharia de Petróleo (THOMAS). 
2. Série de Livros “Engenharia de Petróleo” da ELSEVIER. 
3. Schlumberger Oilfield Glossary. 
4. PetroWiki. 
5. Site do SPE. 


