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1. Considere o seguinte texto. 

As substâncias constituídas por polímeros podem ter propriedades físicas bastante diferentes 

dependendo dos polímeros seus constituintes. Para que um polímero possa ter uma resistência 

mecânica mínima terá de possuir um grau de polimerização (n) superior a 1000. Para que possa 

ter uso prático no dia-a-dia, a sua resistência tem de ser ainda maior, ou seja, terá de ter n superior 

a 5000.  

A resistência física também depende da natureza química do mero repetido. Polímeros que 

estabeleçam ligações intermoleculares mais fortes, como, por exemplo, as poliamidas ou os 

poliésteres, podem ter elevada resistência mecânica para valores de n mais pequenos. Polímeros 

que estabeleçam ligações intermoleculares mais fracas, como, por exemplo, o polietileno, apenas 

podem ter elevada resistência mecânica para valores de n mais elevados. 

1.1. Selecione a opção que contém um sinónimo de mero. (5 pontos) 

(A) Polímero 

(B) Monómero  

(C) Motivo 

(D) Média 

1.2. Selecione a opção que completa corretamente a frase seguinte: A reação de síntese de um 

polímero designa-se por…(5 pontos) 

(A) … reação ácido-base. 

(B) … reação de oxidação-redução.  

(C) … reação de neutralização. 

(D) … reação de polimerização. 

1.3. Considere a seguinte reação de polimerização.  

 

1.3.1. Classifique, justificando, o polímero formado (homopolímero ou copolímero). (10 pontos) 

1.3.2. Indique o valor mínimo do grau de polimerização (n) para que o polímero possa ter valor 

comercial e em que consiste o grau de polimerização. (10 pontos) 
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1.3.3. O etileno é um composto produzido industrialmente a partir, por exemplo, do petróleo. 

Selecione a opção correta. (5 pontos) 

(A) O polietileno é um polímero sintético. 

(B) O polietileno é um polímero artificial. 

(C) O polietileno é um polímero natural. 

(D) Nenhuma das anteriores. 

2. As reações apresentadas traduzem o processo de síntese do polímero constituinte do kevlar, do 

nylon 6.6, do policarbonato e da baquelite. 

 

Reação (I) – síntese da poliarilamida ou poliaramida (kevlar) 

 

Reação (II) – síntese da poliamida 6 (nylon 6.6) 

 

Reação (III) – síntese do policarbonato (policarbonato) 

 

Reação (IV) – síntese do polifenol (baquelite) 

2.1. Identifique, justificando, o tipo de reação de polimerização que ocorre nas reações 

apresentadas. (10 pontos) 

2.2. Dos compostos envolvidos nas reações (I), (II) e (III), identifique, uma poliamida, um poliéster 

e uma reação que não envolva compostos aromáticos. (15 pontos) 

2.3. Das seguintes afirmações selecione a correta. (5 pontos) 

(A) Ambos os monómeros da reação (I) têm um grupo funcional amino. 

(B) O primeiro monómero da reação (I) tem um grupo funcional amida. 

(C) Ambos os monómeros da reação (II) têm um grupo funcional carboxilo. 

(D) O segundo monómero da reação (III) tem um grupo funcional hidroxilo. 

2.4. Identifique o monómero de menor massa molecular na reação (III). (5 pontos) 

2.5. Escreva a fórmula de estrutura do motivo do polifenol. (5 pontos) 
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3. Considere o seguinte texto. 

A utilização de polímeros naturais na recuperação de qualquer parte do corpo humano tem 

vantagens. Para além de serem substâncias de ocorrência natural, são muitas vezes idênticos a 

substâncias macromoleculares que o ambiente biológico está preparado para reconhecer e lidar 

metabolicamente, pelo que têm baixas toxicidade e reação crónica inflamatória.  

A maioria deles são biocompatíveis e biodegradáveis, quer por enzimas de ocorrência natural, ou 

resultam em fragmentos não tóxicos de baixo peso molecular e solúveis em água que podem ser 

reabsorvíveis e eliminados do corpo por processos metabólicos normais. Podem ser manipulados 

e adaptados à função pretendida, são fisiológicos (estáveis a variações de temperatura e pH em 

condições fisiológicas), renováveis e apresentam compatibilidade ambiental. 

Isabel Pereira (2010). Estudo da degradação de compósitos reforçados com fibras biodegradáveis para aplicações biomédicas. 

Tese de mestrado, U. Porto 

3.1. Tendo por base o texto e a definição de material de base sustentável, identifique duas 

vantagens da utilização de polímeros naturais. (10 pontos) 

3.2. Das seguintes afirmações selecione a correta. (5 pontos) 

(A) O uso de materiais de base sustentável permite a diminuição de resíduos e de poluição. 

(B) O uso de matérias-primas naturais garante que estas são sempre renováveis. 

(C) O uso de materiais de base sustentável não permite a preservação de matérias-primas não 

renováveis. 

(D) O uso de matérias-primas naturais garante sempre vantagens a nível económico. 

3.3. Distingue polímeros naturais de polímeros sintéticos. (10 pontos) 

4. Observe as seguintes estruturas poliméricas. 

Estrutura 1 Estrutura 2 

 

 

 

4.1. Identifique a estrutura ramificada. (5 pontos) 

4.2. Comente o valor lógico da frase seguinte: Ambas as estruturas apresentadas dão origem a 

plásticos termofixos. (10 pontos) 

 



 

P
ág

in
a4

 

5. O gráfico seguinte mostra a evolução da produção de polímeros desde 1940 até ao final do 

milénio passado. 

 

5.1. Selecione a opção que melhor define um polímero. (5 pontos) 

(A) Polímeros são materiais constituídos por meros formados pela repetição de uma (ou várias) 

unidade(s) molecular(es) pequena(s), designadas(s) por macromolécula(s). 

(B) Polímeros são materiais constituídos por motivos formados pela repetição de uma (ou várias) 

unidade(s) molecular(es) pequena(s), designada(s) por meros(s). 

(C) Polímeros são materiais constituídos por meros formados pela repetição de uma (ou várias) 

unidade(s) molecular(es) pequena(s), designadas(s) por monómero(s). 

(D) Polímeros são materiais constituídos por macromoléculas formadas pela repetição de uma (ou 

várias) unidade(s) molecular(es) pequena(s), designada(s) por monómero(s). 

5.2. Identifique um material polimérico de origem natural representado no gráfico. (5 pontos) 

5.3. Analise o gráfico e compare a evolução da produção de polímeros artificiais e sintéticos com a 

produção de polímeros naturais na segunda metade do século XX. Comente, apresentando 

possíveis justificações para a variação identificada. (15 pontos) 

5.4. Das estruturas seguintes selecione aquela que pode representar um polímero (5 pontos) 
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5.5. Considere a informação seguinte. 

 

Selecione a opção que estabelece a correta correspondência entre as duas colunas. (5 pontos) 

(A) correspondência (a) – (I); (b) – (II); (c) – (III)                             

(B) correspondência (a) – (III); (b) – (II); (c) – (I)  

(C) correspondência (a) – (II); (b) – (III); (c) – (I)                             

(D) correspondência (a) – (III); (b) – (I); (c) – (II) 

6. A reação de síntese do poli(tereftalato de etileno) (PET), de fórmula molecular  , pode ser 

representada pela seguinte equação química. 

 

 
 

6.1. Selecione a opção que contém a fórmula de estrutura que representa o motivo do 

poli(tereftalato de etileno). (5 pontos) 

 

 
6.2. Das seguintes afirmações selecione a correta. (5 pontos) 

 

(A) A reação apresentada é uma reação de adição e o polímero formado é um homopolímero. 

(B) A reação apresentada é uma reação de condensação e o polímero formado é um 

homopolímero. 

(C) A reação apresentada é uma reação de adição e o polímero formado é um copolímero. 

(D) A reação apresentada é uma reação de condensação e o polímero formado é um copolímero. 
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6.3. O PET é um polímero termoplástico derivado do petróleo. Elabore um texto onde aborde os 

seguintes tópicos para o PET: (15 pontos) 

 Tipo de polímero (natural, artificial ou sintético) 

 Possibilidade de reciclagem 

 Possibilidade de ser biodegradável 

 

7. Para que um material possa ser considerado biocompatível tem de ser tolerado pelos tecidos 

com os quais contacta e não causar prejuízos ao organismo a curto ou a longo prazo. O mesmo 

deve acontecer com quaisquer produtos resultantes da sua degradação. Na década de 60 do 

século XX, começaram a ser desenvolvidos materiais específicos com características específicas 

de acordo com a sua aplicação. Na área dos implantes, por exemplo, os implantes temporários 

começaram a ser feitos de polímeros biorreabsorvíveis utilizados em suturas cirúrgicas, cápsulas 

de libertação controlada de fármacos, dispositivos ortopédicos e stents. Estes polímeros 

biorreabsorvíveis são materiais sólidos que mostram degradação total sendo os subprodutos da 

degradação eliminados por rotas metabólicas do organismo sem efeitos colaterais residuais. Um 

dos grupos de polímeros biocompatíveis mais promissores da atualidade são os poli(α-

hidroxiácidos), no qual se incluem o poli(ácido lático), PLA, a poli(ε-caprolactona), PCL, ou o 

poli(ácido glicólico), PGA. Na figura seguinte podem observar-se as estruturas dos motivos de cada 

um destes polímeros. 

 
7.1. Sobre os materiais utilizados em implantes biocompatíveis, selecione a opção INCORRETA. 

(5 pontos) 

(A) O material biocompatível não deve causar efeitos nocivos no local do implante ou no sistema 

biológico. 

(B) Os tecidos e fluidos não devem causar degradação do material, como, por exemplo, corrosão 

de metais. 

(C) O material deve ser mecanicamente funcional de forma a cumprir a função a que se destina. 

(D) A degradação química do material deve originar produtos quimicamente muito reativos. 

 

7.2. O PGA é degradado no organismo através de enzimas (esterases e carboxilpeptídases) em 

moléculas de ácido glicólico e água. O ácido glicólico é, depois, por exemplo, excretado pela urina. 

Comente o valor lógico da seguinte afirmação: O PGA é biorreabsorvível tendo por base a definição 

de biorreabsorvível presente no texto. (15 pontos) 

 

7.3. Das seguintes opções selecione aquela que indica a 

família a que pertence o polímero. (5 pontos) 

(A) Poliolefinas                                                   

(B) Poliuretanos 

(C) Poliésteres                                                     

(D) Poliamidas 

FIM BOA SORTE JOVENS CIENTISTAS! 


