


04. Os compostos representados pelas estruturas a seguir são:

a) Quimicamente iguais.
b) isômeros funcionais.
c) Isômeros de cadeia.
d) Isômeros de posição.
e) Isômeros de compensação.
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05. Os dois compostos :
H3C – O – CH3 e H3C – CH2 – OH 

Demonstram um caso de Isomeria?
a) cadeia
b) posição
c) composição
d) função
e) tautomeria
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06. Os compostos representados pelas estruturas a seguir são:

a) quimicamente diferentes.
b) isômeros funcionais.
c) Isômeros de cadeia.
d) Isômeros de posição.
e) Isômeros de compensação.
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07. Os compostos representados pelas estruturas a seguir são:

a) Sofrem tautomeria
b) isômeros funcionais.
c) Isômeros de cadeia.
d) Isômeros de posição.
e) Isômeros de metameria.
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08. Indique o tipo de isomeria existente entre os compostos abaixo:
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08. Considere os seguintes compostos

Podemos afirmar que:
a) São isômeros de compensação.
b) São isômeros  de cadeia.
c) São isômeros de função.
d) Não são isômeros.
e) São isômeros  de posição.
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OH

CH3
CH3HO

O CH3 OH

CH3

A)

B)

09. Indique o tipo de isomeria plana que ocorre entre os compostos 
abaixo:
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10.Observe os compostos abaixo:

Forneça o nome da isomeria presente entre os referidos 
compostos.
TIPO DE ISOMERIA - _____________________
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11.Indique o tipo de isomeria plana  existente entre os 
compostos abaixo:

TIPO DE ISOMERIA:_______________________

TIPO DE ISOMERIA:_______________________
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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
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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.
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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
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01.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.
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02.Qual das moléculas representadas adiante tem estrutura adequada à
polimerização, formando macromoléculas?
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