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Questão 1
Correto

Atingiu 1,00 de

1,00

Complete:
 
No  processo  de  moldagem  por  injeção,  o
polímero  inicialmente  no  estado  _______  é
adicionado  ao  funil  de  alimentação  da
injetora  e,  ao  adentrar  o  barril  com  rosca,
sofre  _________  por  meio  de  ação
_________.  A  massa  fundida  é,  então,
transportada até a frente da rosca que, por sua
vez,  atuará  como  êmbolo  e  empurrará  a
massa polimérica para a ___________. Após
a  injeção,  é  aplicada  uma  grande  ________,
chamada  de  ________,  para  compensar  a
___________  no  molde,  provocada  pelo
resfriamento.  O  polímero  resfriase  no
interior do molde até temperaturas abaixo da
Tg,  para  __________,  ou  da  Tf,  para  os
___________.  O  objeto  solidificado  é
extraído do molde com pinos extratores.
 

Escolha uma:

a. sólido, plasti�cação, temperatura,
cavidade do molde fechado, pressão,
pressão de recalque, expansão
dimensional, polímeros semicristalinos,
polímeros amorfos

b. sólido, plasti�cação, termo-mecânica,
cavidade do molde fechado, pressão,
pressão de recalque, retração
dimensional, polímeros amorfos,
polímeros semicristalinos 

c. líquido, plasti�cação, termo-mecânica,
cavidade do molde aberta, pressão,
pressão de recalque, retração
dimensional, polímeros semicristalinos,
polímeros amorfos

d. sólido, plasti�cação, termo-mecânica,
cavidade do molde fechado, pressão,
pressão de recalque, retração dimensional,
polímeros semicristalinos, polímeros
amorfos

Sua resposta está correta.

A resposta correta é: sólido, plasti�cação,
termo-mecânica, cavidade do molde fechado,



Questão 2
Correto

Atingiu 1,00 de

1,00

pressão, pressão de recalque, retração
dimensional, polímeros amorfos, polímeros
semicristalinos.

Assinale  a  alternativa  correta,  depois  de
considerar as seguintes afirmações a respeito dos
processos  de  polimerização  por  suspensão  e  por
emulsão  quando  aplicados  ao  processamento  de
PVC:

I.      As  principais  diferenças  entre  os  dois
processos estão na dimensão das gotículas
de MVC, sendo maior na polimerização por
suspensão,  e  na  solubilidade  do  iniciador,
que na polimerização por emulsão é solúvel
em água.

II.   As partículas de PVC produzidas nos dois
processos só diferem na dimensão .

III.    As  partículas  de  PVC  produzidas  na
polimerização por suspensão tem superfície
irregular e uma estrutura interna com grande
quantidade  de  cavidades,  o  que  facilita  a
incorporação de aditivos, no processamento
posterior do material.

IV.  Aditivos  são  incorporados  ao  PVC  pela
aplicação de cisalhamento e temperatura.

Escolha uma:

a. Todas as a�rmações são corretas.

b. Apenas a a�rmação III é incorreta.

c. Apenas a a�rmação II é incorreta. 

d. Apenas as a�rmações I e III são
corretas.

e. Nenhuma das a�rmações é correta.

A resposta correta é: Apenas a a�rmação II é
incorreta..



Questão 3
Correto

Atingiu 1,00 de

1,00

I-O PVC é um polímero termo�xo ( termorrígido
), mas as suas propriedades podem ser
modi�cadas pela adição de plasti�cantes.

II- Todas as partículas de PVC, independente da
técnica de polimerização, sempre propiciam
partículas compactas e sem nenhuma
porosidade.

III- É sempre desejável que as partículas de PVC
incorporem ( absorvam ) uma quantidade
mínima de plasti�cante ( quase nula ),
independente do produto desejado.

Assinalar a alternativa correta:

Escolha uma:

a. todas são falsas 

b. Só I é verdadeira

c. Só III é verdadeira

d. Só II é verdadeira

e. Todas são verdadeiras

A resposta correta é: todas são falsas.



Questão 4
Correto

Atingiu 1,00 de

1,00

Temos duas resinas vinílicas (PVC ) no estoque,
a resina A com grau de polimerização igual a
276, a resina B com grau de polimerização igual
a 1980.

Com bases nessas a�rmações e sabendo que:

Unidade química de repetição do PVC ( mero) =
C H Cl

C = 12g/mol

H= 1 g/mol

Cl = 35,5 g/mol

Podemos a�rmar:

Escolha uma:

a. a resina A possui Massa Molar igual a
17250 g/mol, a resina B possui Massa
Molar igual a 123750 g/mol e a resina A
seria a mais indicada para processos
onde se exige baixa viscosidade ou seja
alto índice de �uidez. 

b. Apesar da resina B possuir Massa
Molar maior que a da resina A, a
viscosidade independe da Massa Molar.

c. A resina A possui Massa Molar igual a
17250 g/mol, a resina B possui Massa
Molar igual a 123750 g/mol e a resina A é
a mais indicada onde se exige alta
viscosidade ou seja alto índice de �uidez.

d. a resina A possui Massa Molar igual a
15250 g/mol, a resina B possui Massa
Molar igual 107750 g/mol e a resina B
seria a mais indicada para ser utilizada
para injetar peças com paredes
�níssimas.

e. A resina A possui Massa Molar igual a
15250 g/mol, a resina B possui Massa
Molar igual a 107750 g/mol e a resina A
seria a mais indicada para processos
onde se exige baixa viscosidade, ou seja
alto índice de �uidez.

A resposta correta é: a resina A possui Massa
Molar igual a 17250 g/mol, a resina B possui
Massa Molar igual a 123750 g/mol e a resina A
seria a mais indicada para processos onde se
exige baixa viscosidade ou seja alto índice de
�uidez..
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Questão 5
Correto

Atingiu 1,00 de

1,00

Considere  as  afirmações  abaixo  sobre  a  ação  de
plastificantes  em  polímeros  (use  o  exemplo  do
PVC para interpretálas):  

 

I.                  Os  plastificantes  atuam  como  uma
espécie  de  lubrificante  para  o
deslizamento  relativo  das  cadeias
poliméricas,  diminuindo  a  intensidade
das  ligações  secundárias,  que  são
diretamente  responsáveis  por
propriedades  como o módulo  elástico
ou  o  limite  de  escoamento  do
polímero.  

 

II.                Os  plastificantes  atuam  em  um
polímero  incorporandose  à  cadeia
principal,  reduzindo  desta  forma  a
massa  molecular  (ou  seja  o  grau  de
polimerização),  o  que  leva  a  uma
redução  do  módulo  elástico  e  do
limite de escoamento do polímero.  

 

III.              A  adição  de  plastificantes  aos
polímeros  e  em  particular  ao  PVC
visa  protegêlos  da  degradação
natural  (chamada  de  envelhecimento
ou  aging),  da  degradação  pelo
ambiente  (chamada  de  intemperismo
ou wheathering)  e  da  degradação  por
radiação ultravioleta.  

 

Assinale agora a única alternativa correta:  

Escolha uma:

a. Apenas a primeira a�rmação é
correta. 

b. Apenas a segunda a�rmação é
correta.

c. Apenas a a�rmação I é incorreta.

d. Apenas a terceira a�rmação é correta.

e. Apenas a a�rmação III é incorreta.

A resposta correta é: Apenas a primeira
a�rmação é correta..



Questão 6
Correto

Atingiu 1,00 de

1,00

I- Geralmente o cloro utilizado na produção do
PVC é proveniente da fração pesada do
petróleo.

II- Uma das grandes vantagens do PVC é que ele
pode ser polimerizado por diversas técnicas e
com isso propiciando alternativas de obtenção
de partículas com uma variação de
propriedades e de aplicações.

III- A grande vantagem do PVC é que as suas
macromoléculas podem ser compactadas por
ação de plasti�cantes, sempre proporcionando
produtos com alto módulo elástico.

Assinalar a alternativa correta:

Escolha uma:

a. só II é verdadeira. 

b. II e III são verdadeiras

c. Só III é verdadeira

d. As três a�rmativas são verdadeiras.

e. Só I é verdadeira

A resposta correta é: só II é verdadeira..



Questão 7
Correto

Atingiu 1,00 de

1,00

Relacione  a  descrição  dada  com  o  processo
de reciclagem correspondente.
 
1.
Reprocessamento  de  plásticos,
transformandoos  em  petroquímicos  básicos
(monômeros  ou  misturas  de
hidrocarbonetos).  Recupera  componentes
químicos  individuais  para  serem  reutilizados
como produtos químicos ou para a produção
de novos plásticos.
 
2.
Tecnologia  que  transforma  lixo  urbano  em
energia elétrica e  térmica. Aproveita o poder
calorífico  dos  polímeros  para  uso  como
combustível (incineração).
 
3.
Pode ser dividida em 3 etapas principais: (1)
coleta e separação; (2) revalorização, onde os
materiais  coletados  são  preparados  para  a
transformação  em  novos  produtos  –  passam
por  moagem,  lavagem,  secagem;  (3)
transformação, na qual os materiais coletados
e  tratados passam por processamento que os
transformará  em  novos  produtos.  Principal
objetivo:  ter  um  produto  acabado  reciclado
com propriedades equivalentes a do material
virgem.
 

Escolha uma:

a. 1. reciclagem química, 2. reciclagem
mecânica, 3. reciclagem energética

b. 1. reciclagem química, 2. reciclagem
energética, 3. reciclagem mecânica 

c. 1. reciclagem energética, 2. reciclagem
mecânica, 3. reciclagem química

Sua resposta está correta.

A resposta correta é: 1. reciclagem química, 2.
reciclagem energética, 3. reciclagem mecânica.



Questão 8
Correto

Atingiu 1,00 de

1,00

Relacione a descrição dada com o método de
processamento/conformação correspondente.
 
I. 
Tratase  do  modo  de  processamento  mais
usado em polímeros; permite a moldagem de
perfis, mistura e homogeneização, pode atuar
como um reator  (extrusão  reativa) e  também
pode ser usada para degradação de polímeros
que  possuam  reologia  controlada.  Nesta
operação ocorre plastificação e transporte do
polímero, através de rosca simples e/ou dupla
rosca.  Principais  componentes  do
equipamento:  funil  de  alimentação,  canhão,
rosca e matriz.
 
II. 
Processo  de  produção  baseado  na
conformação  de  folha  plana,  com  auxílio  de
temperatura  e  pressão.  Principais  etapas:
fixação  da  lâmina  (ou  folha  plana),
aquecimento,  moldagem,  resfriamento  e
extração.
 
III.
Processo  de  plastificação  e  homogeneização
entre rolos cilíndricos. Permite a mistura e a
plastificação de termoplásticos e elastômeros.
Dentre  os  produtos  que  podem  ser  obtidos,
temse  misturas  para  granulação  de
compostos,  laminados  para  embalagens,
blisters  e matéria  prima  para  processamento
com termoformagem.
 

Escolha uma:

a. I. Calandragem, II. Extrusão, III.
Termoformagem

b. I. Calandragem, II. Termoformagem, III.
Extrusão

c. I. Extrusão, II. Termoformagem, III.
Calandragem 

d. I. Extrusão, II. Calandragem, III.
Termoformagem
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Sua resposta está correta.

A resposta correta é: I. Extrusão, II.
Termoformagem, III. Calandragem.
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