


78. (C7H24) Um processo laboratorial para conversão de alcenos em cetonas de
mesma cadeia carbônica consiste na prévia conversão do alceno (I) em álcool (II),
etapa A, e posterior conversão deste último na cetona (III), etapa B, conforme o
esquema a seguir:
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As reações utilizadas para essas duas conversões devem ser, respectivamente:

a) Oxidação de I e redução de II.
b) Hidratação de I e redução de II.
c) Redução de I e hidrogenação de II.
d) Hidratação de I e oxidação de II
e) Hidrogenação de I e oxidação de II.
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79. No Brasil, a principal fonte de etanol é a cana-de-açúcar. A sacarose
C12H22O11, presente no caldo de cana, é inicialmente transformada por
micro-organismos em glicose, C6H12O6, e frutose, C6H12O6, que, em
seguida, se transformam em etanol, C2H6O, e gás carbônico, CO2.
a) oxidação.
b) hidrólise.
c) ozonólise.
d) redução.
e) fermentação.
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• Macromoléculas formadas a partir de moléculas menores - os
monômeros;

• O processo de transformação desses monômeros, formando
o polímero, é chamado polimerização.
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MONÔMERO POLÍMERO APLICAÇÃO

ETILENO POLIETILENO SACOS PLÁSTICOS

CLORETO DE VINILA POLICLORETO DE VINILA 

(PVC)

TUBOS E CONEXÕES

TETRAFLÚORETILENO TEFLON REVESTIMENTO DE 

PANELAS

ESTIRENO POLIESTIRENO ISOPOR

PROPILENO POLIPROPILENO CORDAS

METACRILATO DE 

METILA

ACRÍLICO LENTES DE AUTOMÓVEL

ACETATO DE VINILA POLIACETATO DE VINILA 

(PVA)

TINTAS

CIANETO DE VINILA POLICIANETO DE VINILA 

(ORLON)

LÂ SINTÉTICA, CARPETE

POLIMEROS DE ADIÇÃO COMUM OU HOMOPOLÍMEROS
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MONÔMERO POLÍMERO APLICAÇÃO

ISOPRENO POLIISOPRENO BORRACHA NATURAL

CLOROPRENO OU 

NEOPRENO

POLICLOROPRENO BORRACHA SINTÉTICA

VULCANIZAÇÃO da borracha é a adição de enxofre (entre 5% e 8%) às

ligações duplas do polímero, feita sob aquecimento, formando uma

estrutura tridimensional (termofixa), com o enxofre servindo de ponte

entre as cadeias carbônicas.

POLIMEROS DE ADIÇÃO 1,4
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POLÍMERO APLICAÇÃO

BAQUELITE CABOS DE PANELAS

NYLON FIOS DE PESCA

KEVLAR COLETE A PROVA DE BALA

POLIÉSTER FIBRA TÊXTIL

POLICARBONATO VIDRO BLINDADO

RESINAS EPÓXI DUREPÓXI

POLIMEROS DE CONDENSAÇÃO
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80. Polímeros são macromoléculas formadas a partir de unidades estruturais menores
(os monômeros). Os monômeros são moléculas de baixa massa molecular os quais, a
partir das reações de polimerização, vêm a gerar na macromolécula polimérica. As
unidades repetitivas, chamada de mero, provem da estrutura do monômero. O
número de unidades estruturais repetidas, ou seja, número de meros que podem se
verificar na estrutura de uma macromolécula, é chamado grau de polimerização.
Assinale a alternativa que traz somente exemplos de polímeros de adição:

a) polietileno, polipropileno, policloreto de vinila, poliestireno.
b) polietileno, polipropileno, poliamidas, poliéster.
c) poliamidas, poliéster, policloreto de vinila, poliestireno.
d) silicone, teflon, kevlar, PVC.
e) PVC, PET, polifenol, poliuretano.
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81. “(...) Plásticos foram descobertos no século passado, mas o primeiro
completamente sintético a ser comercializado foi a baquelite, inventado em 1910. (...)
Foi em 1922 que o alemão Hermann Staudinger descobriu que substâncias como a
borracha eram formadas por cadeias de moléculas, chamadas por ele de
macromoléculas. Estava descoberto o polímero (...)”

(Texto extraído do jornal Folha de S. Paulo, 11/12/94.)

Assinale a alternativa que relaciona polímeros que contenham halogênios em sua estrutura:
a) polietileno e polipropileno.
b) nylon e lycra.
c) baquelite e borracha.
d) PVC e teflon®.
e) amido e proteínas.
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82. Dentre as opções seguintes assinale aquela que contém a 

afirmação falsa.

a) Cinzas vegetais são ricas em potássio.

b) Vinagre é essencialmente uma solução de ácido acético em água.

c) Enzimas presentes na saliva humana são capazes de hidrolisar 

amido produzindo glicose.

d) Poliestireno é um polímero de biodegradação relativamente fácil.

e) A presença de íons de cálcio e/ou de magnésio em águas naturais 

restringe a formação de espuma na presença de sabão comum.
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83. Vulcanização é um processo de produção de borracha

comercial, que consiste, basicamente, na:

a) polimerização do isopreno.

b) interligação das cadeias dos polímeros da borracha natural por

átomos de carbono.

c) interligação das cadeias dos polímeros da borracha natural por

átomos de silício.

d) interligação das cadeias dos polímeros da borracha natural por

átomos de enxofre.

e) desidratação da borracha natural seguida de adição de negro de

fumo.
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84. Com o aumento constante do preço do petróleo, a reciclagem de

plásticos tornou-se uma atividade economicamente rentável. Os maiores

benefícios vão para o meio ambiente, que deixa de ser poluído por material

de tão difícil biodegradação. Em relação ao texto e aos conhecimentos

sobre reações de polímeros, pode-se afirmar:

a) poliestireno, PVA e TEFLON são polímeros classificados como de adição.

b) Os plásticos são materiais formados por polímeros naturais, como o amido, a

celulose

e as proteínas.

c) Embalagens de polietileno, de polipropileno e de policloreto de vinila são

considerados termofixos e facilmente recicláveis.

d) Baquelite, poliuretano e nylon são polímeros classificados como de adição 1,4.

e) Os polímeros naturais ao serem biodegradados entram em combustão e

liberam CO2 e H2O
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85. As proteínas são os constituintes básicos dos músculos. Do

sangue, dos tecidos, da pele, dos hormônios, dos nervos, dos

tendões, dos anticorpos e das enzimas que catalisam as reações

responsáveis pelo funcionamento do nosso organismo. Quando

ligações que produzem a estrutura primária, secundária, terciária ou

quaternária de uma proteína são rompidas por agentes como calor,

ácido ou íons de metais pesados, ocorre o processo conhecido

como:

a) Hidrólise b) adição

c) Amidação d) saponificação

e) desnaturação
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DESNATURAÇÃO DE PROTEÍNAS

INFLUÊNCIA DA TEMPERATURA

INFLUÊNCIA DO PH

PRESENÇA DE METAIS PESADOS
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