
1. (UFRN-1999) A bateria do automóvel tem um dos seus pólos ligado à estrutura metálica do 
mesmo.  
Assinale a opção na qual são indicados o pólo que deve ser ligado à estrutura e os motivos dessa 
conexão. 
 
 Pólo Motivos da Conexão 
A) positivo fornecer elétrons, acelerando a oxidação 

B) negativo retirar elétrons, acelerando a oxidação 

C) negativo fornecer elétrons, evitando oxidação 

D) positivo retirar elétrons, evitando oxidação 

 
 
 
2. (UNIFESP-2006) A bateria primária de lítio-iodo surgiu em 1967, nos Estados Unidos, 
revolucionando a história do marca-passo cardíaco. Ela pesa menos que 20g e apresenta longa 
duração, cerca de cinco a oito anos, evitando que o paciente tenha que se submeter a freqüentes 
cirurgias para trocar o marca-passo. O esquema dessa bateria é representado na figura ao lado. 
Para esta pilha, são dadas as semi-reações de redução: 

 
Li+ + e– →  Li                E0 = –3,05V 
I2 + 2e– →  2I–                  E0 = +0,54V 
 
São feitas as seguintes afirmações sobre esta pilha: 
I. No ânodo ocorre a redução do íon Li+. 
II. A ddp da pilha é +2,51V. 
III. O cátodo é o polímero/iodo. 
IV. O agente oxidante é o I2. 
São corretas as afirmações contidas apenas em 
A) I, II e III. 
B) I, II e IV. 
C) I e III. 
D) II e III. 
E) III e IV. 
 
 
3. (UNIFESP-2007) A figura apresenta uma célula voltaica utilizada para medida de potencial de 
redução a 25 oC. O eletrodo padrão de hidrogênio tem potencial de redução igual a zero. A 
concentração das soluções de íons H+ e Zn2+ é de 1,00 mol/L. 



 
Utilizando, separadamente, placas de níquel e de cobre e suas soluções Ni2+ e Cu2+, verificou-se que 
Ni e Cu apresentam potenciais padrão de redução respectivamente iguais a –0,25 V e +0,34 V. 
a) Escreva as equações de redução, oxidação e global e determine o valor do potencial padrão de 
redução do Zn. 
b) Para a pilha de Ni e Cu, calcule a ddp (diferença de potencial) e indique o eletrodo positivo. 
 
 
4. (FMTM-2003) A figura representa uma pilha elétrica. 

 
A análise dessa pilha permite afirmar que: 
I. a reação é espontânea; 
II. o ânodo é o eletrodo de zinco; 
III. o fluxo de elétrons se dá do cátodo para o ânodo; 
IV. o potencial de redução do cobre é menos positivo que o do zinco; 
V. os íons migram através da ponte salina, para propiciar a neutralidade elétrica das soluções. 
As afirmações corretas são 
A) I, II, III e V, apenas 
B) I, II, IV e V, apenas 
C) I, II e V, apenas 
D) I, IV e V, apenas 
E) II, III e IV, apenas 
 
5. (PUC-MG-2001) A pilha alcalina substituiu com sucesso a pilha Leclanché, pilha comercial mais 
antiga, de 1866. A pilha alcalina, mais potente, possui o mesmo esquema redox da pilha Leclanché, 
mas, no lugar do cloreto de amônia (NH4Cl), emprega-se a soda (NaOH), o que dá origem ao nome 
da pilha. As reações redox que ocorrem na pilha alcalina são expressas por: 
 
2MnO2(s) + H2O(l)  + 2e−  →  Mn2O3(s)  +  2 OH−

 (aq) 
 
Zn(s)  +  2 OH− (aq) →  ZnO(s)  +  H2O (l)  +  2e− 
 
É INCORRETO afirmar que: 
A) a reação I é a reação anódica da pilha. 



B) a reação II é uma reação de oxidação. 
C) durante a reação, o número de oxidação do manganês (Nox) passa de +4 para +3 . 
D) durante a reação, o número de oxidação do zinco (Nox) passa de 0 para +2. 
 
6. (UFSCar-2004) A pilha seca, representada na figura, é uma célula galvânica com os reagentes 
selados dentro de um invólucro. Essa pilha apresenta um recipiente cilíndrico de zinco, com um 
bastão de carbono no eixo central. O eletrólito é uma mistura pastosa e úmida de cloreto de amônio, 
óxido de manganês (IV) e carvão finamente pulverizado. 

     
As equações das reações envolvidas na pilha são: 

 2MnO2(s) + 2NH +

4
 (aq) + 2e–  ⇒  Mn2O3(s) + 2NH3 (aq) + H2O(l) 

    Zn(s) . ⇒  Zn2+ (aq) + 2e– 

Considere as seguintes afirmações sobre a pilha seca: 
 I. O recipiente de zinco é o ânodo. 
 II. Produz energia através de um processo espontâneo. 

 III. O NH +

4
 sofre redução. 

 IV. Os elétrons migram do ânodo para o cátodo através do eletrólito. 
 
Está correto apenas o que se afirma em 
A) I, II e III.. 
B) II, III e IV.. 
C) I e II. 
D) I e IV 
E) II e III 
 
7. (UPE-2001) Analise as alternativas abaixo, relativas à eletroquímica, e assinale a verdadeira.  
 
Dados: Ni( EO = - 0,23V ) a  Al ( EO = - 1,666V) 
 
A) É conveniente guardar uma solução de sulfato de níquel em laboratório, em um recipiente de 
alumínio. 
B) As pilhas secas alcalinas são mais duráveis do que as pilhas secas comuns, porque originam 
gases durante o seu funcionamento que potencializam a voltagem entre os terminais. 
C) A eletrólise do nitrato de prata em solução aquosa, diluída com eletrodos inertes, torna o 
meio  alcalino. 
D) A eletrólise ígnea do cloreto de sódio produz no ânodo o hidróxido de sódio e, no cátodo, o 
gás cloro. 
E) Na eletrólise de uma solução aquosa de hidróxido de sódio, utilizando-se eletrodos inertes, 
apenas a água da solução se decompõe. 
 
 
 
8. (UERJ-2006) Aparelhos eletrônicos sem fio, tais como máquinas fotográficas digitais e telefones 
celulares, utilizam, como fonte de energia, baterias recarregáveis. Um tipo comum de bateria 
recarregável é a bateria de níquel-cádmio, que fornece uma d.d.p. padrão de 1,25 V e cujos 



componentes apresentam baixa solubilidade em água. A ilustração abaixo representa uma dessas 
baterias. 

 
Admita que: 
- a reação global desta bateria seja representada pela equação Cd + 2 NiOOH + 2H2O ↔ Cd(OH)2  
+ 2 Ni(OH)2; 
- a semi-reação de oxidação apresente um potencial igual a 0,76 V e que seja representada pela 
equação Cd + 2 OH- ↔  Cd (OH)2 + 2e- 
A) Escreva a equação que representa a semi-reação de redução e seu respectivo potencial padrão. 
B) Sabendo que o produto de solubilidade do hidróxido de cádmio vale 3,2 ⋅ 10 -14 mol3⋅ L-3 a 25ºC, 
determine sua solubilidade, em mol ⋅ L−1, nessa temperatura. 
 
 
 
9. (UFRJ-1999)  
As manchas escuras que se formam sobre objetos de prata são, geralmente, películas de sulfeto de 
prata (Ag2S) formadas na reação da prata com compostos que contêm enxofre e que são 
encontrados em certos alimentos e no ar. Para limpar a prata, coloca-se o objeto escurecido para 
ferver em uma panela de alumínio com água e detergente. O detergente retira a gordura da mancha 
e do alumínio, facilitando a reação do alumínio da panela com o sulfeto de prata, regenerando a 
prata, com o seu brilho característico.  
a) Escreva a equação da reação de "limpeza da prata" referida no texto.  
 
b) Com base no processo de "limpeza da prata" descrito, podemos construir uma pilha de alumínio 
e prata, de acordo com o esquema a seguir: 

 
 
 
 



10. (Unicamp-2005) Câmeras fotográficas, celulares e computadores, todos veículos de 
comunicação, têm algo em comum: pilhas (baterias). Uma boa pilha deve ser econômica, estável, 
segura e leve. A pilha perfeita ainda não existe. Simplificadamente, pode-se considerar que uma 
pilha seja constituída por dois eletrodos, sendo um deles o anodo, formado por um metal facilmente 
oxidável, como ilustrado pela equação envolvendo o par íon / metal: 
M = Mn+ + ne– 
A capacidade eletroquímica de um eletrodo é definida como a quantidade teórica de carga elétrica 
produzida por grama de material consumido. A tabela a seguir mostra o potencial padrão de redução 
de cinco metais que poderiam ser utilizados, como anodos, em pilhas: 

 
a) Considere para todas as possíveis pilhas que: o catodo seja sempre o mesmo, a carga total seja 
fixada num mesmo valor e que a prioridade seja dada para o peso da pilha. Qual seria o metal 
escolhido como anodo? Justifique. 
b) Considerando-se um mesmo catodo, qual seria o metal escolhido como anodo, se o potencial da 
pilha deve ser o mais elevado possível? Justifique. 
 
 
11. (PUC - SP-2008) A eletrólise em série de uma solução aquosa de sulfato de zinco e de uma 
solução aquosa de iodeto de potássio é esquematizada a seguir. 

 
A respeito deste sistema foram feitas as seguintes afirmações. 
I.  Nos ânodos (pólos +), formam-se zinco metálico e gás hidrogênio. 
II.  O volume de gás oxigênio (O2) formado no frasco A é a metade do volume de gás hidrogênio 
(H2) formado no frasco B. 
III.  A massa de zinco formada no frasco A é igual à massa de iodo formada no frasco B. 
IV.  A solução resultante no frasco B apresenta pH . 7. 
Estão corretas as afirmações 
a) I e III.  
b) II e IV.  
c) I, II e IV. 
d) I, II e III. 
e) III e IV. 
 
 
12. (UNIFESP-2008) A figura representa uma célula de eletrólise de soluções aquosas com eletrodo 
inerte. Também são fornecidos os potenciais padrão de redução (Eo) de algumas espécies. 



 
Na+ (aq) + e– → Na (s)                                       Eo = –2,71 V 
2 H+ (aq) + 2 e– → H2 (g)                                   Eo = 0,00 V 
H2O (l) + 1/2 O2 + 2 e– → 2 OH– (aq)                 Eo = +0,40 V 
Cl2 (g) + 2 e– → 2 Cl– (aq)                                  Eo = +1,36V 
 
Para essa célula, foram feitas as seguintes afirmações: 
I.  O pólo positivo é o eletrodo do compartimento Y. 
II.  O ânodo é o eletrodo do compartimento X. 
III.   A ddp para a eletrólise de uma solução aquosa de NaCl(aq) é positiva. 
IV.  Na eletrólise de solução aquosa de NaCl(aq) há formação de gás hidrogênio no eletrodo do 
compartimento Y. 
V. Na eletrólise da solução aquosa de NaCl(aq) há formação de gás cloro no compartimento X. 
São corretas somente as afirmações 
a) I, II, III e IV. 
b) I, III e V. 
c) I, IV e V. 
d) II, III e IV. 
e) II, IV e V. 
 
13. (Unifesp-2005) A uma solução aquosa contendo KI suficiente para tornar o meio condutor, foram 
adicionadas algumas gotas do indicador fenolftaleína. A solução resultante foi eletrolisada com 
eletrodos inertes, no dispositivo esquematizado a seguir. 

 
São fornecidos os potenciais padrão de redução das espécies químicas presentes na solução, que 
podem sofrer óxido-redução no processo. 
K+(aq) + e– →  K(s)                                       E0 = –2,93V 
2H2O(l) + 2e– → H2(g) + 2OH–(aq)                E0 = –0,83V 
I2(s) + 2e– →  2I–(aq)                                    E0 = +0,54V 
O2(g) + 4H+(aq) + 4e– → H2O(l)                   E0 = +1,23V 
 
Com base nesses dados, pode-se prever que, durante a eletrólise da solução, haverá 
desprendimento de gás 
A) em ambos os eletrodos, e aparecimento de cor vermelha apenas ao redor do eletrodo negativo. 
B) em ambos os eletrodos, e aparecimento de cor vermelha apenas ao redor do eletrodo positivo. 
C) em ambos os eletrodos, e aparecimento de cor vermelha também ao redor dos dois eletrodos. 
D) somente do eletrodo positivo, e deposição de potássio metálico ao redor do eletrodo negativo. 
E) somente do eletrodo negativo, e aparecimento de cor vermelha apenas ao redor do mesmo 
eletrodo. 



 
 
 
14. (Fuvest-2005) Com a finalidade de niquelar uma peça de latão, foi montado um circuito, 
utilizando-se fonte de corrente contínua, como representado na figura. 

 
 
No entanto, devido a erros experimentais, ao fechar o circuito, não ocorreu a niquelação da peça. 
Para que essa ocorresse, foram sugeridas as alterações: 
I. Inverter a polaridade da fonte de corrente contínua. 
II. Substituir a solução aquosa de NaC lpor solução aquosa de NiSO4. 
III. Substituir a fonte de corrente contínua por uma fonte de corrente alternada de alta freqüência. 
O êxito do experimento requereria apenas 
a) a alteração I. 
b) a alteração II. 
c) a alteração III. 
d) as alterações I e II. 
e) as alterações II e III. 
 
 
15. (PUC - PR-2003) É correto afirmar sobre o processo conhecido como banho de ouro: 
I - imersão em solução de ouro derretido 
II - pintura metálica 
III - deposição catalítica 
IV - eletrodeposição 
V - reação com ouro em altas temperaturas 
Está correta ou estão corretas: 
A) II e IV 
B) II, III e IV 
C) apenas II 
D) apenas IV 
E) II e III 
 
 
16. (UFRJ-1999) Em uma aula demonstrativa, um professor fez passar, durante 60 minutos, uma 
corrente de 1,34A por uma cuba eletrolítica que continha uma solução aquosa de cloreto de sódio; 
como resultado, obteve um gás em cada eletrodo. 



 
(ver imagem 1) 
 
a) Sabendo que a carga elétrica total que passa pela cuba durante a experiência é suficiente para 
produzir 0,05 g de gás no catodo, calcule o volume em litros ocupado por este gás nas CNTP. 
 
b) O indicador azul de bromotimol, dependendo da faixa de pH, apresenta as seguintes colorações: 
 
(ver imagem 2) 
 
Após a passagem da corrente, foram adicionadas algumas gotas de azul de bromotimol à cuba. 
Indique a cor da solução obtida. Justifique sua resposta. 
 
 
17. (FMTM-2003) O cobre metálico é um dos metais de maior aplicação na indústria eletroeletrônica. 
O cobre eletrolítico apresenta elevada pureza, sendo muito empregado na construção de fios e cabos 
elétricos. O cobre impuro é purificado por eletrólise, em que os eletrodos são um, de placas de cobre 
impuro e outro, de cobre puro, mergulhados em solução eletrolítica contendo CuSO4 e H2SO4 
diluídos. 
Analise as seguintes afirmações: 
I. o eletrodo de cobre impuro é o ânodo; 
II. a redução ocorre no eletrodo de cobre puro; 
III. a eletrólise é um processo espontâneo; 
IV. o pólo positivo é o eletrodo de cobre puro; 
V. o Cu2+ é reduzido no cátodo. 
Estão corretos apenas os itens 
(A) I, II e III. 
(B) I, II e IV. 
(C) I, II e V. 
(D) II, III e IV. 
(E) II, IV e V. 
 
18. (PUC-MG-2001) O diagrama a seguir representa uma célula eletrolítica durante a eletrólise de 
uma substância pura, o cloreto de sódio fundido (NaCl). 
 
 



 
 
 
É INCORRETO afirmar que durante o funcionamento dessa célula: 
 
A) a bateria está sendo carregada. 

B) no cátodo ocorre a reação: NaeNa 222 →+
−+

.A)  

C) no ânodo ocorre a reação: 
−−

+→ eClCl 22 2 . 

D) a reação total da célula é: 2222 ClNaClNa +→+
−+

. 
 
19. (desconhecida-2000) Os esquemas I e II ilustram transformações químicas: 
    

  
 
             Esquema I                             Esquema II 
 
Observando-se os esquemas, pode-se assegurar que: 
 
a) no esquema I ocorre uma reação não espontânea de oxirredução; 
 
b) no esquema I a energia elétrica é convertida em energia química; 
 
c) no esquema II os eletrodos de carbono servem para manter o equilíbrio iônico;  
 
d) no esquema II a energia elétrica é convertida em energia química; 
 
e) no esquema II ocorre uma reação espontânea de oxirredução. 
 
 
20. (FGV-2004) Soluções aquosas de NiSO4, CuSO4 e Fe2(SO4)3, todas de concentração 1 mol/L, 
foram eletrolisadas no circuito esquematizado, empregando eletrodos inertes. 



     
Após um período de funcionamento do circuito, observou- se a deposição de 29,35 g de níquel 
metálico partir da solução de NiSO4. São dadas as massas molares, expressas em g/mol:  
Cu = 63,50; Fe = 55,80; Ni = 58,70. 
Supondo 100% de rendimento no processo, as quantidades de cobre e de ferro, em gramas, 
depositadas partir de suas respectivas soluções são, respectivamente, 
a) 21,17 e 18,60.  
b) 21,17 e 29,35.  
c) 31,75 e 18,60. 
d) 31,75 e 27,90.  
e) 63,50 e 55,80. 
 
 
1. Alternativa: C 
 
2. Alternativa: E 
 

3. a) E 0

zinco = 0,76 

b) ∆ Eo = +0,59V 

 
 
4. Alternativa: A 
 
5. Alternativa: A 
 
6. Alternativa: C 
 
7. Alternativa: E 
 

8. a) NiOOH + H
2
O + 1 e

− 
→ Ni(OH)

2 
+ OH

− 
E

0 
= 0,49 V  

 
b) Cd(OH)2 ↔  Cd+2 + 2 OH- 

         s                s           2s                (s = solubilidade) 
Kps = 4 s3 

 

S = 3

4

psK
 = 3

14

4

102,3
−

x
= 2x10-5 molxL-1 

 
 
 
 
9. Resposta: 
a) 2 Al + 3 Ag2S �Al2S3 + 6 Ag 
b) Ag+ + e- �Ag 
 
 



10. a) o eletrodo de cromo apresentará a maior capacidade eletroquímica, ou seja, produzirá maior 
quantidade de carga por grama de material consumido. 
b) Para um mesmo cátodo, o valor de ∆Eº será tanto maior quanto menor for o valor de Eº(ânodo). 
Logo, o eletrodo de zinco deve ser o escolhido. 
 
 
 
11. Alternativa: B 
 
12. Alternativa: E 
 
13. Alternativa: E 
 
14. A niquelação do latão consiste em recobrir o latão com o metal níquel. Para isso, é necessária a 
presença do cátion Ni2+ em solução. Portanto a alteração II (substituir a solução aquosa de NaCl por 
solução aquosa de NiSO4) está correta. 
O metal a ser recoberto (neste caso, latão) deve estar na posição de cátodo, pólo negativo da 
eletrólise, para que ocorra a deposição do cátion Ni2+. Assim, a alteração I está correta, pois torna o 
latão pólo negativo e também facilita a oxidação da placa de níquel no pólo positivo. 
Pólo positivo � Ni(s) → Ni2+(aq) + 2e– 
Pólo negativo � Ni2+(aq) + 2e– → Ni(s) 
Resposta: D 
 
 
15. Alternativa: D 
 
16. Resposta: 
a) No catodo : H2 mol do H2 = 2g = 22,4 L 
2g ___________ 22,4 L 
0,05 g __________ x                     x = 0,56 L 
b) 
Azul, pois durante a experiência ocorre a formação de NaOH ( solução básica ). 
 
 
17. Alternativa: C 
 
18. Alternativa: A 
 
19. Alternativa: D 
 
20. Alternativa: C 
 
 


