


03.Qual das moléculas representadas adiante tem estrutura 
adequada à polimerização, formando macromoléculas?
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a) Celulose, poliuretano, poliestireno.

b) Amido, proteína, celulose.

c) Amido, nylon, polietileno.

d) Plástico, PVC, teflon

e)  Polissacarídios, PVA, kevlar.

4. Polímeros são macromoléculas orgânicas construídas a partir de
muitas unidades pequenas que se repetem, chamadas monômeros.
Indique a alternativa que apresenta somente polímeros naturais.
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05. Assinale a alternativa que traz somente exemplos 
de polímeros de adição comum:

a) polietileno, polipropileno, policloreto de vinila, poliestireno.

b) polietileno, polipropileno, nylon, poliéster.

c) baquelite, poliéster, policloreto de vinila, poliestireno.

d) silicone, teflon, kevlar, PVC.

e) PVC, PET, baquelite, nylon.
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06. Os plásticos constituem uma classe de materiais 
que confere conforto ao homem. Sob o ponto de vista químico, os plásticos e 
suas unidades constituintes são, respectivamente:

a) hidrocarbonetos; peptídios;

b) macromoléculas; ácidos graxos;

c) polímeros; monômeros;

d) polímeros; proteínas;

e) proteínas; aminoácidos.
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Sendo assim, podemos considerar que a borracha natural é um polímero 
derivado do:
a) etileno. b) isopreno.
c) cloropreno. d) cloreto de vinila.
e) acetato de vinila.

07. A borracha é um polímero que pode ser natural ou artificial.
A borracha natural é obtida por meio do látex, que é produzido em muitas
espécies vegetais tropicais. Mas praticamente toda a produção mundial de
borracha natural vem da extração de látex da seringueira (Hevea brasiliensis).
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08. A borracha natural é um elastômero (polímero elástico), que é obtida do
látex coagulado da 'Hevea brasiliensis'. Suas propriedades elásticas melhoram
quando aquecida com enxofre, processo inventado por Charles Goodyear, que
recebe o nome de
a) ustulação.
b) vulcanização.
c) destilação.
d) sintetização.
e) combustão.
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09. Os plásticos constituem uma classe de materiais que confere conforto ao
homem. Sob o ponto de vista químico, os plásticos e suas unidades
constituintes são, respectivamente:

a) hidrocarbonetos; peptídios;

b) macromoléculas; ácidos graxos;

c) polímeros; monômeros;

d) polímeros; proteínas;

e) proteínas; aminoácidos.
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AÇÚCARES   - CARBOIDRATOS  

Classificados em
MONOSSACARÍDEOS DISSACARÍDEOS POLISSACARÍDEOS

Resulta na união 
de dois 

monossacarídeos.

Resulta na união de 
centenas de 

monossacarídeos e 
dissacarídeos.

Exemplos: 
Exemplos: 

Exemplos: GLICOSE SACAROSE

MALTOSE
AMIDO

CELULOSE

GLICOGÊNIO

FRUTOSE

GALACTOSE LACTOSE
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a) lactose.

b) glicose.

c) sacarose.

d) frutose.

e) celulose.

01. Os glicídios são tradicionalmente classificados em 
MONOSSACARÍDEOS, DISSACARÍDEOS E POLISSACARÍDEOS. 
Esse último grupo destaca-se por ser formado pela união de centenas de 
monossacarídeos. Entre as alternativas a seguir, marque aquela em que se encontra 
um exemplo de polissacarídeo.
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02. Sabemos que o amido é uma importante substância 
de reserva encontrada em plantas e algumas algas.
Marque a alternativa correta a respeito do amido.

a) O amido não é um carboidrato.

b) O amido é um dissacarídeo, assim como a frutose.

c) O amido é um monossacarídeo, assim como a glicose.

d) O amido é um polissacarídeo, assim como o glicogênio.

e) O amido não é um lipídio complexo.
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03. A fórmula molecular da GLICOSE, cuja molécula 
é formada por seis átomos de carbono, doze átomos de hidrogênio e 
seis átomos de oxigênio, é: 

a) C6H2O.   

b) C12H6O.   

c) C6H12O.   

d) C6H12O6.   

e) CH2O.   

12


