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Polímeros 
(Lista 22) 

 

Questão 01 - (UFSC)     

O que são microplásticos? 

Plástico é o tipo mais prevalente de lixo em nossos oceanos e lagos. 
Resíduos de plástico podem ser encontrados em todos os formatos 
e tamanhos, mas uma das definições desse material considera que 
aqueles com menos de 5 mm de comprimento constituem os 
“microplásticos”. Há diversas fontes de microplásticos, incluindo a 
degradação de material plástico de maiores dimensões. Além disso, 
microesferas, um tipo de microplástico, são pedaços muito 
pequenos de polietileno (um polímero produzido pela 
polimerização de moléculas de eteno) adicionados a produtos de 
saúde e beleza, como cremes dentais e cosméticos esfoliantes. Essas 
pequenas partículas passam pelos sistemas de filtração de água e 
acabam nos oceanos e lagos, o que representa um risco potencial 
para a vida de organismos aquáticos. 

Disponível em: https://oceanservice.noaa.gov/facts/microplastics.html.  

Sobre o assunto, é correto afirmar que: 

01. a contaminação de corpos aquáticos por microplásticos 
formados por polietileno é decorrente da elevada solubilidade 
em água desse polímero, já que ele é capaz de interagir por 
ligações de hidrogênio com substâncias polares. 

02. a presença de microplásticos nos oceanos é decorrente do 
descarte e do tratamento inadequado de materiais 
poliméricos, algo que poderia ser minimizado com a adoção 
de políticas eficazes de incentivo e implementação de 
processos de reciclagem. 

04. um processo eficaz e pouco poluente para a degradação de 
plásticos como alternativa ao descarte em aterros consiste na 
combustão conduzida em ambiente aberto, já que esse 
processo leva à produção de substâncias inertes como CO e 
CO2. 

08. polímeros sintéticos, como o polietileno, são degradados 
rapidamente na natureza, portanto a deposição de material 
plástico que contém esse polímero pode ser realizada em 
aterros sanitários convencionais, com baixo risco de danos ao 
meio ambiente. 

16. a substituição do polietileno adicionado a cosméticos por 
polímeros biodegradáveis ou por polímeros naturais tem o 
potencial de reduzir a produção e a disseminação de 
microplásticos não degradáveis. 

32. as ligações iônicas que unem os átomos na cadeia polimérica 
do polietileno tornam esse material termicamente sensível, o 
que permite sua degradação com a aplicação de temperaturas 
moderadas, como as produzidas pela irradiação solar. 

 

Questão 02 - (PUC Camp SP)     

Vinil é o nome dado ao PVC, um polímero usado na fabricação de 
discos, canos, entre outros produtos. 

 

O PVC é um polímero de 

a) adição, e seu monômero é CH2 – CHCl. 

b) adição, e seu monômero é CH2CH = Cl. 

c) adição, e seu monômero é CH2 = CHCl. 

d) condensação, e seu monômero é CH2 – CHCl. 

e) condensação, e seu monômero é CH2 = CHCl. 

 

Questão 03 - (UERJ)     

A bioplastia é um procedimento estético que, se feito de forma 
segura, permite preencher pequenas regiões do corpo. Para isso, 
injetam-se no paciente quantidades reduzidas do polímero 
polimetilacrilato de metila (PMMA), produzido a partir do 
metilacrilato de metila, conforme a seguinte reação química de 
polimerização: 

 
Classifique a reação química de polimerização e nomeie a função 
orgânica oxigenada presente no polímero. 

Em seguida, calcule o número de unidades de monômero presente 
em uma molécula do polímero com massa molar igual a 20000 
g/mol. 

 

Questão 04 - (UNCISAL)     

O isopreno é um monômero que constitui o polímero da borracha 
natural, poliisopreno. A borracha natural é obtida por coagulação 
do látex principalmente de árvores do gênero Hevea brasiliensis 
(seringueira). De acordo com as estruturas do isopreno e do 
poliisopreno, que estão representadas a seguir, assinale a alternativa 
correta. 

    
a) O processo de vulcanização consiste no aquecimento da 

borracha em presença de enxofre, tornando-a mais resistente 
a atritos. 

b) A nomenclatura correta do isopreno é 2-metileno-1,3-
butadieno. 

c) O isopreno é um composto de ocorrência natural, encontrado 
na seringueira. 

d) O poliisopreno é um polímero de condensação. 

e) A fórmula molecular do isopreno é C5H9. 

 

Questão 05 - (UNIPÊ PB)     

A borracha natural, um material mole e de pouca resistência, é 
obtida a partir do látex, que contém polímero do isopreno. 
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A vulcanização, utilizada na produção de pneus, consiste no 
tratamento da borracha natural com compostos de enxofre, com o 
objetivo de aumentar a dureza e a resistência desse material. 

 
A equação química representa, resumidamente, a obtenção de 
borracha natural a partir do isopreno. 

 
Considerando-se essas informações e com base nos conhecimentos 
de Química, é correto afirmar: 

01) O nome oficial do isopreno é 2-metilbutadieno. 

02) O poli-isopreno é um polímero resultante da condensação do 
isopreno. 

03) As ligações do enxofre na borracha vulcanizada é de natureza 
p-sp2. 

04) A vulcanização completa da borracha natural implica 
aumento considerável de elasticidade e de maleabilidade 
desse material. 

05) O aumento da dureza e da resistência da borracha natural, no 
processo de vulcanização, está associado à formação de 
pontes de enxofre entre cadeias de poli-isopreno. 

 

Questão 06 - (UFRGS RS)     

O Polietileno Verde possui essa denominação por ser obtido a partir 
do etanol proveniente da fermentação biológica da cana-de-açúcar, 
segundo a rota sintética representada abaixo. 

CH3-CH2-OH    CH2=CH2    -(CH2-CH2)n- 

As reações I e II podem ser classificadas, respectivamente, como 

a) oxidação e adição. 

b) eliminação e condensação. 

c) condensação e polimerização. 

d) eliminação e hidrogenação. 

e) desidratação e polimerização. 

 

Questão 07 - (UNITAU SP)     

O produto comercial isopor é um poliestireno, descoberto no século 
XIX. Atualmente, é muito utilizado como embalagem de alimentos 
e também como isolante térmico. A figura abaixo apresenta uma 
reação de síntese de poliestireno a partir do estireno. Atualmente, 
durante a reação de polimerização, o gás pentano (n-pentano) é 
adicionado, o que leva à sua expansão, formando o tão conhecido 
isopor. Mas, antigamente, os gases usados nesse processo eram os 
CFCs (clorofluorcarbonetos). 

 

 
Considerando as informações apresentadas, leia as afirmações a 
seguir. 

I. O uso de CFCs pode ter sido abandonado, porque eles 
destroem a camada de ozônio. 

II. O estireno é constituído de benzeno e de radical etenil. 

III. O poliestireno apresenta grupamento aldeído e fenol. 

IV. Metil butano e dimetil propano são isômeros de n-pentano. 

Está CORRETO o que se afirma em: 

a) I, apenas. 

b) II, apenas. 

c) III e IV, apenas. 

d) I, II e III, apenas. 

e) I, II e IV, apenas. 

 

Questão 08 - (UNIFOR CE)     

Os polímeros são compostos naturais ou artificiais formados por 
macromoléculas que, por sua vez, são constituídos por unidades 
estruturais repetitivas, denominadas monômeros. Quando um 
polímero é formado por uniões sucessivas, de um mesmo 
monômero, temos uma reação de polimerização de adição. Um 
polímero formado por várias moléculas de um monômero é 
ilustrado abaixo 

 
A partir da fórmula acima, a alternativa que contém o monômero 
utilizado no preparo deste polímero é: 

a)

    

b)

  

c)

    

d)

  

e)

  
 

Questão 09 - (ENEM)     

Os polímeros são materiais amplamente utilizados na sociedade 
moderna, alguns deles na fabricação de embalagens e filmes 
plásticos, por exemplo. Na figura estão relacionadas as estruturas 

¾®¾I ¾®¾II
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de alguns monômeros usados na produção de polímeros de adição 
comuns. 

 
Dentre os homopolímeros formados a partir dos monômeros da 
figura, aquele que apresenta solubilidade em água é 

a) polietileno. 

b) poliestireno. 

c) polipropileno. 

d) poliacrilamida. 

e) policloreto de vinila. 

 

Questão 10 - (FAMERP SP)     

A tabela apresenta as reações de polimerização para obtenção de 
três importantes polímeros, seus principais usos e seus símbolos de 
reciclagem. 

 
Os polímeros mencionados referem-se aos polímeros poliestireno, 
polietileno e polipropileno, não necessariamente na ordem da 
tabela. Os polímeros polietileno e polipropileno apresentam, 
respectivamente, os símbolos de reciclagem 

a) 4 e 6. 

b) 4 e 5. 

c) 5 e 4. 

d) 5 e 6. 

e) 6 e 5. 

 

Questão 11 - (ENEM)     

Com o objetivo de substituir as sacolas de polietileno, alguns 
supermercados têm utilizado um novo tipo de plástico ecológico, 
que apresenta em sua composição amido de milho e uma resina 
polimérica termoplástica, obtida a partir de uma fonte petroquímica. 

ERENO, D. Plásticos de vegetais.  
Pesquisa Fapesp, n. 179, jan. 2011 (adaptado). 

Nesses plásticos, a fragmentação da resina polimérica é facilitada 
porque os carboidratos presentes 

a) dissolvem-se na água. 

b) absorvem água com facilidade. 

c) caramelizam por aquecimento e quebram. 

d) são digeridos por organismos decompositores. 

e) decompõem-se espontaneamente em contato com água e gás 
carbônico. 

 

Questão 12 - (UEG GO)     

Polímeros são substâncias formadas por macromoléculas que 
apresentam unidades estruturais que se repetem sucessivamente. 
Dentre eles, destacam-se os náilons, que quimicamente são 
poliamidas sintéticas.  

A unidade de repetição do polímero que representa o náilon é a: 

a)

  

b)

  

c)

  

d)

  

e)

  
 

Questão 13 - (UEM PR)     

SBR é uma borracha sintética usada na fabricação de pneus e pode 
ser obtida de acordo com a reação apresentada a seguir. Sobre esse 
assunto, assinale o que for correto. 

 
01. SBR é um copolímero, pois é obtido a partir de dois 

monômeros diferentes. 

02. SBR é um polímero de adição, obtido por meio da adição 
conjugada do estireno ao buta-1,3-dieno. 

04. O aquecimento do SBR com enxofre causa uma melhora em 
suas propriedades elásticas, tornando-o menos sensível a 
mudanças de temperatura. 

08. O aquecimento do SBR com enxofre é chamado de 
vulcanização. 

16. O SBR é muito estável e não reage com o ozônio, um gás 
oxidante. 

 

Questão 14 - (UECE)     

Kevlar é a marca registrada de uma fibra sintética de polímero 
muito resistente e leve. Resistente ao calor, essa fibra é cinco vezes 
mais resistente que o aço por unidade de peso. O kevlar é usado na 
fabricação de cintos de segurança, cordas, construções 
aeronáuticas, coletes à prova de bala, linhas de pesca, alguns 
modelos de raquetes de tênis e na composição de alguns pneus. O 
tanque de combustível dos carros de Fórmula 1 é composto desse 
material, para evitar que seja perfurado no momento de colisão. Sua 
fórmula básica é (-CO-C6H4-CO-NH-C6H4-NH-)n. 

Uma análise dessa estrutura permite afirmar corretamente que o 
kevlar é um(a) 

a) poliaramina. 

b) poliaramida. 

c) poliéster. 

d) poliolefina. 
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Questão 15 - (FGV SP)     

Operadores de máquinas e trabalhadores que manipulam lâminas 
metálicas cortantes ou vidro precisam de equipamento de proteção 
adequado para as mãos. Para essa finalidade, existem luvas 
fabricadas com o polímero sintético denominado Kevlar®, que tem 
resistência mecânica semelhante à do aço. 

 
(www.dupont.com) 

Esse polímero é produzido por uma reação cujo mecanismo é 
semelhante àquele da produção do Nylon®. Essa reação é 
representada na equação a seguir. 

 
O nome da função orgânica da substância I, o caráter ácido-básico 
da substância II, o nome da função orgânica presente na cadeia 
carbônica do produto e a classificação da reação de polimerização 
para formação do Kevar® são, correta e respectivamente: 

a) amina, ácido, amida e adição. 

b) amina, base, amida e condensação. 

c) amina, ácido, amida e condensação. 

d) amida, ácido, amina e condensação. 

e) amida, base, amina e adição. 

 

Questão 16 - (FGV SP)     

Os polímeros biodegradáveis podem ser empregados na confecção 
de sacolas plásticas utilizadas nos supermercados. Esses polímeros 
apresentam estruturas de cadeias alifáticas com grupos funcionais 
hidrolisáveis. 

A fórmula estrutural que representa o monômero de um polímero 
biodegradável é 

a)

  

b)

  

c)

  

d)

   

e)

  
 

Questão 17 - (UNIFOR CE)     

Polímeros são macromoléculas construídas a partir de muitas 
unidades pequenas que se repetem, chamadas monômeras ou 
meros. Um dos polímeros de larga aplicação é náilon 66 que 
apresenta alta resistência e é facilmente moldável. A reação de 
obtenção do náilon 66 é mostrado abaixo 

 
De acordo com a reação, a função orgânica que é formada pela 
reação de polimerização é: 

a) Amida.    b) Amina. 

c) Éster.    d) Aldeído. 

e) Carbonila. 

 

Questão 18 - (UCS RS)     

Polímeros são macromoléculas formadas por unidades 
químicas menores que se repetem ao longo da cadeia, chamadas 
monômeros. O processo de polimerização é conhecido desde 1860, 
mas foi somente no final do século XIX que se desenvolveu o 
primeiro polímero com aplicações práticas, o nitrato de celulose. A 
partir daí, com o conhecimento das reações envolvidas nesse 
processo e com o desenvolvimento tecnológico, foi possível 
sintetizar uma grande quantidade de novos polímeros. Atualmente, 
é tão grande o número desses compostos e tão comum a sua 
utilização, que é praticamente impossível “passar um único dia” 
sem utilizá-los. 

Os polímeros, apresentados na COLUNA B, são produzidos a partir 
da reação de polimerização dos monômeros listados na COLUNA 
A. 
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Associando a COLUNA A com a COLUNA B, de modo a 
relacionar o monômero que origina seu respectivo polímero, 
assinale a alternativa que preenche corretamente os parênteses, de 
cima para baixo. 

a) 1 – 2 – 4 – 3 

b) 4 – 3 – 2 – 1 

c) 3 – 2 – 4 – 1 

d) 1 – 3 – 4 – 2 

e) 2 – 1 – 4 – 3 

 

Questão 19 - (UFAM)     

Sobre as biopolímeros podemos afirmar: 

I. Na química de biopolímeros, as características do monômero 
são importantes para a estrutura tridimensional, mas as 
formas como eles se ligam e interagem são essenciais para as 
suas características; 

II. Celulose e amido possuem o mesmo monômero, mas a forma 
como as moléculas de glicose se ligam e interagem é que 
define características de solubilidade e mesmo as funções 
biológicas; 

III. A borracha é um polímero elástico constituído a partir de 
unidades monoméricas de isopreno (2-metil-buta-1,3-dieno); 

IV. As proteínas são biomoléculas de alto peso molecular 
existentes em todos os organismos vivos. Independente de sua 
forma ou função todas as moléculas de proteínas contém 
unidades de aminoácidos interligadas em uma cadeia muito 
longa. 

Assinale a alternativa correta: 

a) Somente as afirmativas I e II estão corretas 

b) Somente as afirmativas II e IV estão corretas 

c) Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas 

d) Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas 

e) Todas as afirmativas estão corretas 

 

Questão 20 - (PUC RS)     

A utilidade dos polímeros para o ser humano parece não ter fim. 
Nossa espécie encontrou inúmeras aplicações para os polímeros 
sintéticos, mas os polímeros naturais também não ficam atrás: não 
só nós, como também outros seres vivos valem-se deles para uma 
infinidade de usos. São exemplos de polímeros naturais os 
componentes majoritários de  

a) unhas e conchas.  

b) azeite e farinha.  

c) papel e madeira.  

d) vidro e teias de aranha.  

e) plástico verde e celofane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GABARITO:   

1) Gab: 18 

2) Gab: C 

3) Gab:  

Classificação: adição. 

Função orgânica: éster. 

Massa molar do monômero: 100 g/mol. Número de unidades: 

 unidades. 

4) Gab: A 

5) Gab: 05 

6) Gab: E 

7) Gab: E 

8) Gab: C 

9) Gab: D 

10) Gab: B 

11) Gab: D 

12) Gab: E 

13) Gab: 15 

14) Gab: B 

15) Gab: C 

16) Gab: E 

17) Gab: A 

18) Gab: E 

19) Gab: E 

20) Gab: C 

 

 

 

200
100
20000

=


