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CONTEÚDOS OBJETIVOS ESTRUTURA COTAÇÕES CRITÉRIOS DE CORREÇÃO 

MÓDULO 3 – PLÁSTICOS, VIDROS E NOVOS MATERIAIS A prova é constituída por grupos de itens, 
que podem ser do tipo: 

 Itens de Verdadeiro/Falso; 

 Itens de escolha múltipla 
(podendo envolver gráficos); 

 Itens de resposta fechada curta; 

 Itens de resposta aberta extensa; 

 Itens de resposta aberta de cálculo 
de uma (ou mais) grandeza(s). 

 
A prova contém uma Tabela de 
Constantes e um Formulário. 

 A classificação a atribuir a cada resposta é 
obrigatoriamente: 

 Um número inteiro; 

 Um dos valores resultantes da 
aplicação dos critérios gerais e 
específicos de classificação, 
previstos na respetiva grelha de 
classificação. 

 
As respostas que se revelem ilegíveis ou 
que não possam ser claramente 
identificadas são classificadas com zero 
pontos. No entanto, em caso de omissão 
ou de engano na identificação de um 
item, o mesmo pode ser classificado se, 
pela resposta apresentada, for possível 
identificá-lo inequivocamente. 
 
Se o examinando responder a um mesmo 
item mais do que uma vez, não 
eliminando inequivocamente a(s) 
resposta(s) que não deseja que seja(m) 
classificada(s), deve ser apenas 
considerada a resposta apresentada em 
primeiro lugar. 
 
Itens de Verdadeiro/falso e de resposta 
fechada de escolha múltipla 
 
A cotação total do item só é atribuída às 
respostas que apresentarem de forma 
inequívoca a única alternativa correta. 
São classificadas com zero pontos as 
respostas em que é assinalada: 

3.1. Os plásticos e os estilos de vida das 
sociedades atuais 

Reconhecer a importância dos plásticos 
na alteração do estilo de vida das 
sociedades: pelo baixo preço, pelos 
diferentes designs e pelos variados 
campos de utilização (têxteis, construção, 
transportes, indústria farmacêutica, 
mobiliário, embalagens, 
eletrodomésticos, comunicações, ...). 
Identificar contextos da vida diária onde 
se utilizam materiais plásticos. 
Confrontar vantagens e desvantagens da 
utilização dos plásticos em relação ao 
vidro e a outros materiais: durabilidade, 
custo, higiene e segurança, design e 
poluição. 
Estabelecer comparações no modo de 
realizar tarefas e tipos de atividades 
recorrendo a materiais plásticos ou a 
outros materiais, fazendo um balanço 
custo-benefício. 
Conhecer alguns marcos importantes da 
história dos polímeros. 
Relacionar o fim da 2ª Guerra Mundial, 
em particular o contexto socioeconómico, 
com o grande incremento na indústria dos 
plásticos. 
Discutir a dependência do petróleo que a 
indústria dos polímeros sintéticos 
apresenta, como matéria-prima primeira 
para o fabrico dos monómeros. 
Caracterizar a situação da indústria de 
plásticos em Portugal, referindo a sua 
importância económica (principais 
unidades instaladas e sua localização, tipo 
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de empresas e produção a que se 
dedicam, destino da produção). 
Caracterizar um processo de reciclagem 
como aquele onde se obtém o material de 
objetos usados com a finalidade de 
produção de novos objetos para o mesmo 
ou outros usos. 

 Uma alternativa incorreta; 

 Mais do que uma alternativa. 
 
Itens de resposta fechada curta 
 
As respostas corretas são classificadas 
com a cotação total do item. 
 
As respostas incorretas são classificadas 
com zero pontos. 
 
A classificação é atribuída de acordo com 
os elementos de resposta solicitados e 
apresentados. 
 
Caso a resposta contenha elementos que 
excedam o solicitado, só são considerados 
para efeito de classificação os elementos 
que satisfaçam o que é pedido, segundo a 
ordem pela qual são apresentados na 
resposta. Porém, se os elementos 
referidos revelarem contradição entre si, 
a classificação a atribuir é de zero pontos. 
 
Itens de resposta aberta extensa 
 
Os critérios específicos de classificação 
dos itens de resposta aberta apresentam-
se organizados por níveis de 
desempenho. É atribuída, a cada um 
desses níveis, uma única pontuação. 
 
As respostas, desde que o seu conteúdo 
seja considerado cientificamente válido e 
adequado ao solicitado, podem não 
apresentar exatamente os termos e/ou as 
expressões constantes dos critérios 
específicos de classificação, desde que a 
linguagem usada em alternativa seja 
adequada e rigorosa. Nestes casos, os 
elementos de resposta cientificamente 
válidos devem ser classificados seguindo 
os mesmos procedimentos. 
 
Caso a resposta contenha elementos que 
excedam o solicitado, só são considerados 
para efeito de classificação os elementos 
que satisfaçam o que é pedido, segundo a 
ordem pela qual são apresentados na 
resposta. Porém, se os elementos 

3.2. Os plásticos e os materiais 
poliméricos 

Caracterizar um material plástico como 
um material que, sendo polimérico, é 
suscetível de poder ser modelado na 
forma de filamentos e de películas 
finíssimas. 
Caracterizar um polímero como uma 
“substância” representada por 
macromoléculas. 
Distinguir macromolécula de outras 
moléculas com número elevado de 
átomos pela existência de uma unidade 
estrutural que se repete ao longo da 
cadeia molecular. 
Interpretar uma macromolécula como 
uma molécula constituída por uma cadeia 
principal formada por milhares de átomos 
organizados segundo conjuntos que se 
repetem. 
Classificar um polímero em natural, 
artificial e sintético, articulando a sua 
classificação com matérias-primas que lhe 
dão origem. 
Distinguir plásticos quanto ao efeito do 
calor sobre eles (termoplásticos aqueles 
que se deformam por aumento de 
temperatura e termofixos aqueles que 
não se deformam por aumento de 
temperatura) e relacionar este 
comportamento com a estrutura linear ou 
reticulada da cadeia polimérica. 
Interpretar o significado do código (letras 
e números) utilizado na identificação de 
plásticos, associando-o a implicações da 
sua utilização, reutilização e reciclagem. 
Identificar processos operacionais de 
distinção de plásticos, com vista à sua 
separação e comparação de 
propriedades. 
Reconhecer a investigação sobre novos 
materiais como um domínio científico de 
ponta fortemente articulado com a 
investigação tecnológica, condicionada e 
condicionante de interesses sociais, 
económicos, ambientais e políticos. 
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3.3. Os plásticos como substitutos de 
vidros 

Estabelecer comparações nas 
propriedades de plásticos e vidros tendo 
em vista o seu uso. 
Associar cristal ao material ou substância 
que tem as unidades estruturais (átomos, 
iões ou moléculas) organizadas de um 
modo regular, uniforme e repetitivo em 
cada uma das três dimensões espaciais. 
Distinguir estrutura cristalina de estrutura 
não cristalina (ou amorfa) sendo que na 
última a organização normalmente não 
ultrapassa os limites da molécula. 
Identificar semelhanças e diferenças entre 
cristais tais como o cloreto de sódio, a 
grafite, o diamante e outros, ao nível da 
estrutura e composição. 
Associar corpo vítreo ou vidro a um 
líquido sobre-arrefecido que tem, à 
temperatura ambiente, um aspeto sólido 
mas que não possui estrutura cristalina 
organizada em toda a sua extensão. 
Explicar o arrefecimento brusco da 
mistura vítrea como meio de evitar a 
formação de estrutura cristalina. 
Interpretar a estrutura da sílica (SiO2) 
baseada em tetraedros centrados em 
átomos de silício ligados covalentemente 
a quatro átomos de oxigénio, cada um 
destes ligado, por sua vez, a outros 
átomos de silício tetraédricos. 
Estabelecer comparação entre a estrutura 
da sílica e a estrutura do vidro. 
Justificar o uso de fundentes no fabrico 
do vidro tendo em consideração a 
redução de custos energéticos e 
economia de revestimentos com 
refratários especiais. 
Associar a ação de fundentes à quebra de 
algumas ligações covalentes Si-O-Si 
por.interação eletrostática envolvendo 
catiões metálicos, tendo como finalidade 
principal baixar a temperatura de fusão 
da mistura. 
Distinguir tipos de vidros comercializados 
pela sua composição e relacionar esta 
com a sua utilização (por exemplo: vidro-
janela, pyrex, vidro-cristal, vidro de 
laboratório, vidro ótico e fibra de vidro). 
Explicitar marcos históricos importantes 
na descoberta e evolução da produção de 
vidro, nomeadamente na indústria 
portuguesa. 

48 referidos revelarem contradição entre si, 
a classificação a atribuir é de zero pontos. 
 
Itens de resposta aberta de cálculo de 
uma (ou mais) grandeza(s) 
 
Nos itens de cálculo de uma (ou mais) 
grandeza(s) a classificação a atribuir 
decorre do enquadramento simultâneo 
em níveis de desempenho relacionados 
com a consecução das etapas necessárias 
à resolução do item, de acordo com os 
critérios específicos de classificação, e em 
níveis de desempenho relacionados com 
o tipo de erros cometidos. 
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Descrever as fases principais do processo 
de reciclagem do vidro, identificando 
condicionantes do processo e das 
características do produto reciclado. 

3.4. Polímeros sintéticos e a indústria dos 
polímeros 

Interpretar a síntese de um polímero 
como uma reação de polimerização a 
partir de um ou dois monómeros. 
Caracterizar uma reação de polimerização 
como uma reação química em cadeia 
entre moléculas de monómero(s). 
Diferenciar homo e co-polímeros pelo 
número e tipo de monómeros envolvidos 
na reação de polimerização: um 
monómero no caso de homopolímeros e 
dois monómeros no caso de co-polímeros 
e relacionar a unidade estrutural com a 
estrutura do(s) monómero(s). 
Distinguir unidade estrutural do polímero 
da unidade estrutural do(s) monómero(s). 
Associar o valor médio do comprimento 
de uma cadeia polimérica à 
impossibilidade prática de controlar a 
extensão da reação de polimerização 
correspondente a cada uma das cadeias. 
Relacionar o comprimento de uma cadeia 
polimérica com o grau de polimerização 
(número de vezes em que a unidade 
estrutural se repete). 
Associar uma dada amostra de polímero a 
uma determinada cadeia polimérica 
“média”. 
Caracterizar os monómeros segundo o 
número e a natureza dos seus grupos 
funcionais. 
Relacionar a estrutura da macromolécula 
com a estrutura molecular do(s) 
monómero(s) respetivo(s). 
Atribuir o nome ou a fórmula química 
completa a compostos orgânicos 
insaturados e de.várias famílias químicas: 
álcoois, ácidos carboxílicos, cloretos de 
ácido, aminas, amidas, éteres, ésteres, 
aldeídos e cetonas. 
Identificar, a partir da estrutura do(s) 
monómero(s), o tipo de reação de 
polimerização que pode ocorrer: de 
condensação ou de adição. 
Interpretar a formação de um polímero 
de condensação para o caso de 
poliésteres, de poliamidas e de poliálcoois 
em termos da reatividade dos grupos 
funcionais. 
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Interpretar a formação de um polímero 
de adição para o caso da polimerização do 
etileno (polietileno) e de seus derivados 
(poliacrílicos), tendo em conta os passos 
de iniciação, propagação e finalização. 
Caracterizar os polímeros segundo 
famílias (poliolefinas, poliacrílicos, 
poliuretanos, poliamidas, poliésteres) 
relacionando essas famílias com os grupos 
funcionais dos monómeros. 
Relacionar a estrutura linear ou reticulada 
de um polímero com a estrutura dos 
monómeros e as reações entre grupos 
funcionais. 
Diferenciar família química de polímeros 
(de natureza estrutural) de marca 
registada (de natureza comercial): o 
Nylon 6.10 é uma marca registada de 
polímeros da família das poliamidas. 
Interpretar o processo de reciclagem de 
plásticos como introduzindo alguma 
degradação das cadeias poliméricas. 
Associar a produção de materiais 
incorporando polímeros naturais e 
sintéticos a novas texturas e novos usos, 
por exemplo, condições extremas de 
pressão e de temperatura. 

3.5. Novos materiais: os biomateriais, os 
compósitos e os materiais de base 
sustentada 

Caracterizar um material como 
biomaterial, desde que seja utilizado em 
aplicações biomédicas que impliquem a 
interação com sistemas biológicos, 
podendo ser de origem natural, ou não. 
Reconhecer que os biomateriais podem 
dividir-se em quatro grupos principais: 
metais, cerâmicos, polímeros e 
compósitos. 
Conhecer aplicações de biomateriais 
poliméricos em várias áreas da medicina 
(cardiologia, ortopedia, oftalmologia e 
libertação controlada de fármacos), 
devido a vantagens como fácil 
preparação, grande variedade de 
compostos, densidade próxima dos meios 
biológicos e biocompatibilidade. 
Identificar os materiais compósitos como 
materiais resultantes da combinação de 
pelo menos dois materiais quimicamente 
distintos (metais, cerâmicas ou 
polímeros), com uma interface de 
contacto, e criados para obter melhores 
propriedades. 
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Distinguir as duas fases de um compósito: 
a fase contínua (matriz) escolhida de 
forma a conferir a maleabilidade ou 
ductilidade, e a fase descontínua (fase 
dispersa ou fase de reforço), escolhida de 
forma a conferir resistência. 
Reconhecer a importância da pesquisa 
sobre materiais poliméricos mistos para a 
obtenção de novos materiais (por 
exemplo, compósitos de matriz 
polimérica) com propriedades e funções 
ainda não igualadas por outros polímeros 
naturais e sintéticos. 
Comparar vantagens e desvantagens de 
compósitos substitutos de materiais 
tradicionais, nomeadamente quanto a 
custos, resistência (mecânica e à 
corrosão), densidade e durabilidade. 
Discutir problemas derivados do impacte 
ambiental da produção, uso e eliminação 
dos plásticos e formas de os superar 
(plásticos foto e biodegradáveis, por 
exemplo). 
Conhecer algumas razões que dificultam o 
consenso sobre o conceito de 
biodegradação e, consequentemente, de 
material biodegradável, tais como a 
natureza do processo (com ou sem rutura 
de ligações químicas), o tipo de 
produto(s) final e o tempo de 
reincorporação ambiental destes mesmos 
produtos. 
Saber explicitar o significado dos termos 
relacionados com a modificação dos 
materiais (degradação, biodegradação, 
mineralização, biodegradabilidade e 
biodegradável). 
Identificar as principais vias de produção 
de plásticos biodegradáveis: por síntese 
química (poli-ácido glicólico; poli-ácido 
láctico; poli-álcool vinílico), por 
fermentação microbiológica (poli-ésteres 
derivados de açúcares; polissacarídeos 
neutros) e por modificação química de 
produtos de origem natural (compósitos 
de amido ou “amido plastificado”; 
biocompósitos celulósicos). 
Interpretar a estrutura de uma cadeia 
polimérica enxertada com moléculas 
orgânicas simples e qual a função destas 
nos processos degradativos do polímero 
respetivo. 
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Associar um produto de base sustentável 
à sua viabilidade comercial e 
aceitabilidade ambiental, o que depende 
conjugação de três fatores: ser renovável, 
reciclável e biodegradável. 
Discutir a importância de materiais de 
base sustentada numa economia em 
constante pressão sobre as fontes de 
matérias-primas. 

 
Material a utilizar: 

 Caneta ou esferográfica de tinta preta ou azul. 
 Máquina de calcular gráfica. 

É interdito o uso de lápis e de corretor. 


