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Questão 01 - (UFPR)     

Num laboratório, um grupo de alunos possui quatro 

semicélulas montadas, todas em condição padrão de 

concentração e temperatura, correspondentes às 

semirreações mostradas no quadro abaixo: 

 

 
 

Numa dada combinação para montar uma pilha 

eletroquímica, o valor de diferença de potencial (ΔE) da 

pilha, no instante em que se ligaram os contatos, foi de 

0,69 V.  

A combinação utilizada nessa pilha foi entre as 

semicélulas:  

 

a) I e II.  

b) I e III.  

c) I e IV.  

d) II e III.  

e) III e IV. 

 

Questão 02 - (PUC SP)     

Observe a representação da pilha de Daniell: 

 

Zn(s) | Zn2+(aq) | | Cu2+(aq) | Cu(s) 

 

Sobre essa representação é correto afirmar que 

I. Zn(s) | Zn2+(aq) é o pólo positivo. 

II. Cu2+(aq) | Cu(s) é o ânodo. 

III. O fluxo de elétrons ocorre da semicela da direita para 

a semicela da esquerda. 

 

Assinale a alternativa correta. 

 

a) Todas as afirmativas estão corretas. 

b) Todas as afirmativas estão incorretas. 

c) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 

d) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 

 

Questão 03 - (UEG GO)     

Uma pilha de Daniel é um dispositivo capaz de 

transformar energia química em energia elétrica, e como 

exemplo tem-se uma formada por eletrodos de ferro (Fe3+ 

+ 3e–    Fe(s)     =0
reduçãoE –0,036 V) e estanho (Sn2+ + 

2e–    Sn(s)     =0
reduçãoE –0,136 V). Nesse caso, 

constata-se que 

 

a) no recipiente contendo o eletrodo de estanho 

diminuirá a concentração de íons em solução. 

b) a direção do fluxo de elétrons ocorrerá do eletrodo de 

ferro para o de estanho. 

c) no eletrodo de ferro haverá uma diminuição da sua 

massa. 

d) o eletrodo de estanho sofrerá um processo de 

redução. 

e) haverá uma corrosão do eletrodo de estanho. 

 

Questão 04 - (UEPG PR)     

Na pilha representada a seguir, observa-se que o eletrodo 

de chumbo vai se desgastando e o eletrodo de prata vai 

ficando mais espesso. No início do experimento, as duas 

barras apresentavam as mesmas dimensões. 

 

 
Dados: 

Pb2+ + 2 e–  →   Pbº     = ºE –0,13V 

Ag+ + 1 e–  →   Agº     = ºE +0,80V 

Diante do exposto, assinale o que for correto. 

 

01. A concentração do nitrato de prata vai aumentar 

durante o processo. 

02. O cátodo da reação é o eletrodo de prata. 

04. Os elétrons se movimentam do eletrodo de chumbo 

para o eletrodo de prata. 

08. A semi-reação de oxidação é Pb(s)  →   Pb2+(aq) + 2 

e–. 

16. A força eletromotriz padrão da pilha é 1,73V. 

 

Questão 05 - (UniCESUMAR PR)     

Considere as seguintes semirreações de redução, nas 

condições-padrão. 

 

Al3+(aq) + 3e–  →   Al (s)       Eº = –1,66 V 

Mn2+(aq) + 2e–  →   Mn(s)     Eº = –1,18 V 

Zn2+(aq) + 2e–  →   Zn(s)       Eº = –0,76 V 

Cd2+(aq) + 2e–  →   Cd(s)       Eº = –0,40 V 

A reação global da pilha que, nas condições-padrão, 

apresenta maior diferença de potencial e o valor correto 

dessa diferença são representados por: 

 

a) 2Mn2+(aq) + 3Al(s)  →   2Mn(s) + 3Al3+(aq); 

= ºE 2,84 V 

b) Zn2+(aq) + Cd(s)  →   Zn(s) + Cd2+ (aq); = ºE +0,36 

V 

c) 2Al(s) + 3Cd(aq)  →   2Al3+(aq) + 3Cd(s); 

= ºE +1,26 V 

d) Mn(s) + Zn2+(aq)  →   Mn2+(aq) + Zn(s); = ºE –1,94 

V 

e) Mn2+(aq) + Cd(s)  →   Mn(s) + Cd2+(aq); 

= ºE +1,58 V 
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Questão 06 - (UFRGS RS)     

Considere as seguintes afirmações a respeito de pilhas 

eletroquímicas, nas quais uma reação química produz um 

fluxo espontâneo de elétrons. 

 

I. Os elétrons fluem, no circuito externo, do ânodo para 

o cátodo. 

II. Os cátions fluem, numa ponte salina, do cátodo para 

o ânodo. 

III. A reação de oxidação ocorre no cátodo. 

Quais estão corretas? 

a) Apenas I. 

b) Apenas II. 

c) Apenas III. 

d) Apenas I e II. 

e) I, II e III. 

 

Questão 07 - (Univag MT)     

Analise o esquema que representa uma célula voltaica e as 

semirreações com seus respectivos potenciais de redução. 

 

 
 

Zn2+ (aq) + 2e–  →   Zn (s)     E0 = – 0,76 V 

Ag+ (aq) + 1e–  →   Ag (s)     E0 = + 0,80 V 

Sobre essa célula voltaica, pode-se afirmar que: 

a) o eletrodo de prata é o ânodo. 

b) há diminuição da concentração de Zn2+ na solução 

aquosa. 

c) a diferença de potencial medida no voltímetro é de + 

0,04 V. 

d) a placa de zinco não sofre corrosão. 

e) há deposição de prata metálica na superfície da placa 

de prata. 

 

Questão 08 - (FMSanta Casa SP)     

A tabela indica a tensão elétrica mínima para colocar em 

funcionamento cinco diferentes equipamentos. 

 

 
 

Uma bateria foi montada com quatro pilhas em série. Cada 

uma dessas pilhas consiste em um dispositivo com 

eletrodos de níquel e de prata em um meio eletrólito 

adequado. Os potenciais-padrão desses eletrodos estão 

indicados nas equações: 

 

Ag+ + e–  →   Ag       Eº = +0,80 V 

Ni2+ + 2e–  →   Ni     Eº = –0,25 V 

Desprezando a resistência interna das pilhas, o 

equipamento que funciona com a tensão elétrica mínima 

igual àquela gerada pela bateria é o de número 

a) 2.      b) 4. 

c) 3.      d) 1. 

e) 5. 

 

Questão 09 - (ACAFE SC)     

A Corrosão Galvânica ocorre quando dois metais estão em 

contato na presença de um eletrólito, ocorrendo corrosão 

preferencial de um dos metais. Considerando uma pilha 

formada, nas condições ambientais de temperatura e 

pressão, por um eletrodo de Alumínio imerso em uma 

solução de Al+3 1,0 mol/L e um eletrodo de Chumbo 

imerso em uma solução de Pb+2 1,0 mol/L, são feitas as 

seguintes afirmações: 

Dados: Al+3 + 3e– →  Al     E° = –1,66 V 

             Pb+2 + 2e– →  Pb     E° = –0,13 V 

I. A diferença de potencial da pilha é – 1,79 V 

II. A semirreação que ocorre no ânodo é Al →  Al+3 + 

3e– 

III. O chumbo é o cátodo da pilha 

IV. A reação global da pilha é Al+3 + Pb →  Al + Pb+2 

As afirmações incorretas estão apresentadas em: 

a) Apenas III e IV   b) Apenas I e III 

c) Apenas II e IV   d) Apenas I e IV 

 

Questão 10 - (UDESC SC)     

O ferro galvanizado, que é o ferro revestido com uma fina 

camada de zinco, usa o princípio da eletroquímica para 

proteger o ferro da corrosão, mesmo depois que o 

revestimento da superfície é quebrado. Os potenciais-

padrão de redução para o ferro e zinco são dados a seguir: 

Fe2+(aq) + 2e–  →   Fe(s)   Eºred = –0,44 V 

Zn2+(aq) + 2e–  →   Zn(s)   Eºred = –0,76 V 

Analise as proposições sobre o ferro galvanizado, levando 

em consideração as semirreações acima. 

I. Como o valor de Eºred para a redução do Fe2+ é maior 

que aquele para a redução do Zn2+, Fe2+ é mais 

facilmente reduzido que Zn2+. 

II. O Zn(s) é mais facilmente oxidado que Fe(s). 

III. Quando o ferro galvanizado é exposto ao oxigênio e 

à água, o zinco funciona como ânodo e é corroído em 

vez do ferro. 

IV. Quando o ferro galvanizado é exposto ao oxigênio e 

à água, o ferro funciona como cátodo no qual o O2 é 

reduzido. 

Assinale a alternativa correta. 

a) Somente as afirmativas II e III são verdadeiras. 

b) Somente as afirmativas III e IV são verdadeiras. 

c) Somente as afirmativas I e III são verdadeiras. 

d) Somente as afirmativas II, III e IV são verdadeiras. 

e) Todas as afirmativas são verdadeiras. 

 

Questão 11 - (UNITAU SP)     

Em relação à pilha Feº/Fe2+ // Cu2+/Cuº, assinale a 

alternativa INCORRETA. 

 

a) O ferro sofre oxidação. 

b) No ânodo, ocorre a reação química esquematizada 

por Feº/Fe2+. 

c) O cobre metálico sofre redução. 

d) No cátodo, ocorre a reação química esquematizada 

por Cu2+/Cuº. 

e) O íon Fe2+ sofre redução. 
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Questão 12 - (UCS RS)     

O amálgama odontológico, utilizado em restaurações 

dentárias posteriores, é preparado misturando-se uma 

parte de mercúrio com uma parte de uma liga em pó 

contendo prata, estanho, cobre e zinco. Em poucos 

segundos, o amálgama se torna suficientemente maleável 

para ser moldado e, em mais alguns minutos, ele se 

solidifica o suficiente para suportar a mastigação dos 

alimentos. 

Com esse tipo de restauração, uma pessoa que morder 

acidentalmente um pedaço de papel alumínio utilizado 

para embrulhar uma goma de mascar ou um chocolate 

poderá sentir um choque no dente. Isso acontece porque, 

simplificadamente falando, forma-se uma célula voltaica 

entre o alumínio e o mercúrio presentes na restauração, 

capaz de gerar potenciais elétricos de centenas de 

milivolts. Que dor! 

Disponível em: <http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/ 

quimica/por-que-morder-papel-aluminio-dentes-

obturados-amalgama-doi.htm>. 

Acesso em: 28 ago. 17. (Parcial e adaptado.) 

Considere os seguintes potenciais padrão e, em seguida, 

assinale a alternativa correta acerca do fenômeno descrito 

acima. 

Hg2+ + 2e–    Hg      E0 = +0,855 V 

Al3+ + 3e–    Al        E0 = –1,660 V 

a) O alumínio é o agente oxidante da célula voltaica em 

questão. 

b) O mercúrio é oxidado a Hg2+, sendo o ânodo da 

célula voltaica em questão. 

c) A equação global da célula voltaica em questão é 

dada por: 

3 Hg + 2 Al3+    3 Hg2+ + 2 Al. 

d) A saliva funciona como ponte salina da célula 

voltaica em questão. 

e) O potencial elétrico da célula voltaica em questão é 

+0,805 V. 

 

Questão 13 - (UNIC MT)     

I. Zn(s)  +  2 OH–(aq)  →   ZnO(s)  +  H2O(l)  +  2e– 

II. HgO(s)  +  H2O(l)  +  2e–  →   Hg(l)  +  2 OH–(aq) 

 

A pilha de mercúrio usada em instrumentos sensíveis, 

como aparelho de surdez, funciona segundo as 

semiequações representadas. 

Com base nessa informação e nos conhecimentos de 

Química, é correto afirmar: 

01. O zinco é o oxidante. 

02. O ZnO é um óxido neutro. 

03. O mercúrio apresenta Nox +1 no HgO. 

04. A semiequação II ocorre no cátodo da pilha. 

05. A diferença de potencial de uma pilha menor que 

zero, evidencia reações de oxirredução espontâneas. 

 

Questão 14 - (Faculdade Santo Agostinho BA)     

 

 

Considerando-se o esquema, que representa uma pilha 

formada por lâminas de chumbo e de zinco, e sabendo-se 

que os potenciais-padrão de redução desses metais são 

respectivamente, –0,13V e –0,76V, é correto afirmar: 

 

a) O cátodo da pilha é a lâmina de zinco. 

b) A diferença de potencial da pilha é –0,63V. 

c) O zinco perde massa quando a pilha funciona. 

d) O chumbo oxida-se mais facilmente do que o zinco. 

 

Questão 15 - (IFMT)     

Na Venezuela, a inflação corrói os salários e desvaloriza o 

dinheiro, e a falta de empregos fez surgir uma nova 

atividade em Caracas: “o garimpo de esgoto”. Centenas de 

pessoas passam o dia no rio Guaire, que corta Caracas, 

tentando encontrar os restos de joias que caem nos 

banheiros das casas das famílias mais ricas do local. É 

para esse rio que se direciona quase todo o esgoto in 

natura da cidade, e, quase sempre, pequenos pedaços de 

ouro (Au), prata (Ag) e cobre (Cu) podem ser encontrados 

no seu leito, o que garante a esses venezuelanos a sua 

sobrevivência. 

(Fonte:http://noticias.band.uol.com.br/jornaldanoite/videos/163

62843/ 

venezuelanossofrem-com-dificuldades-e-filas-

excessivas.html, 05/12/17/) 

Dado: Potenciais-padrão de redução: 

Eºred Au: +1,50V; Eºred Ag: +0,80V; Eºred Cu: +0,34V 

Dos metais citados, podemos afirmar que: 

a) o cobre é o primeiro que sofreria oxidação no esgoto. 

b) o ouro tem a menor tendência para sofrer redução no 

esgoto. 

c) o ouro é mais valioso que a prata por ter maior 

potencial de oxidação. 

d) os três metais pertencem ao mesmo Período da 

Tabela Periódica. 

e) por pertencerem à mesma Família da Tabela 

Periódica, possuem a mesma massa nuclear. 

 

Questão 16 - (UniRV GO)     

A combinação de elementos químicos pode ocorrer de 

forma natural, baseando-se nas reações de oxidorredução. 

Na tabela a seguir, são apresentados alguns valores de 

potencial normal padrão. 

 

 
 

Baseando-se nas semirreações da tabela, assinale V 

(verdadeiro) para as alternativas com reações espontâneas 

ou F (falso) para as alternativas com reações não 

espontâneas. 

 

a) Fe2+ + Cu+  →   Fe3+ + Cu 

b) Ni + 2Fe3+  →   2Fe2+ + Ni2+ 

c) 2Cu+ + Mg2+  →   Mg + 2Cu 

d) Mg + Ni2+  →   Mg2+ + Ni 

 

Questão 17 - (UFPR)      

O ácido ascórbico é uma das formas da vitamina C que 

apresenta propriedade antioxidante. Na indústria de 

alimentos, ele é largamente utilizado como aditivo para 
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prevenir a oxidação. Uma maneira de analisar a 

quantidade de ácido ascórbico em bebidas é através de 

uma reação de oxirredução utilizando iodo. Com base 

nisso, foi montada uma pilha, conforme ilustração abaixo, 

contendo eletrodos inertes de platina ligados a um 

voltímetro. Foram mantidas condições padrão (298 K, 1 

atm e 1 mol L–1) para o experimento, e no instante em que 

se fechou o circuito, conectando-se os fios ao voltímetro, 

o valor de potencial medido foi de 0,48 V. 

 

 
Sabendo que o potencial padrão de redução de iodo a 

iodeto é de E0 = 0,54 V, o potencial padrão da reação 

abaixo é: 

 
a) 0,03 V.      b) 0,06 V. 

c) 0,24 V.      d) 0,48 V. 

e) 1,02 V. 

 

Questão 18 - (Mackenzie SP)     

Um estudante de química colocou, separadamente, barras 

de chumbo, níquel, ferro e cobre no interior de 4 béqueres, 

que continham solução aquosa de nitrato de estanho II de 

concentração 1 mol.L–1 a 25 ºC. As quatro possíveis 

reações de oxirredução, que ocorreriam espontaneamente, 

nos béqueres I, II, III e IV foram escritas abaixo: 

I. Pb(s) + Sn2+(aq) →  Pb2+(aq) + Sn(s) 

II. Ni(s) + Sn2+(aq) →  Ni2+(aq) + Sn(s) 

III. Fe(s) + Sn2+(aq) →  Fe2+(aq) + Sn(s) 

IV. Cu(s) + Sn2+(aq) →  Cu2+(aq) + Sn(s) 

Dados: 

E0 (Pb2+(aq) /Pb(s)) = –0,13 V  

E0 (Sn2+(aq)/Sn(s)) = –0,14 V  

E0 (Ni2+(aq)/Ni(s)) = –0,23 V 

E0 (Fe2+(aq)/Fe(s)) = –0,44 V 

E0 (Cu2+(aq)/Cu(s)) = +0,34 V 

De acordo com as informações acima, os béqueres em que 

ocorreram, espontaneamente, as reações de oxirredução 

foram 

 

a) I, II e IV, apenas. 

b) II e III, apenas. 

c) I, II e III, apenas. 

d) I e II, apenas. 

e) I e IV, apenas. 

 

 

 

Questão 19 - (FMABC SP)     

Dados: Potencial de redução padrão em solução aquosa 

)(E RED
 : 

 

Ag+(aq) + e– →  Ag(s)     REDE
  = 0,80 V 

Cu2+(aq) + 2e– →  Cu(s)     REDE
  = 0,34 V 

Pb2+(aq) + 2e– →  Pb(s)     REDE
  = –0,13 V 

Ni2+(aq) + 2e– →  Ni(s)     REDE
  = –0,25 V 

Fe2+(aq) + 2e– →  Fe(s)     REDE
  = –0,44 V  

Zn2+(aq) + 2e– →  Zn(s)     REDE
  = –0,76 V 

 

É comum em laboratórios didáticos a construção de pilhas 

utilizando-se de duas semicélulas eletroquímicas, cada 

uma contendo uma lâmina de um metal imersa em uma 

solução de concentração 1,0 mol.L–1 de cátions do próprio 

metal. Essas duas semicélulas são conectadas com um fio 

condutor (em geral de cobre) unindo as lâminas metálicas 

e uma ponte salina (em geral contendo solução aquosa de 

nitrato de potássio) que permite a passagem de íons entre 

as soluções. Em um laboratório foram encontradas as 

seguintes semicélulas eletroquímicas: Ag+ / Ag, Cu2+ / Cu, 

Pb2+ / Pb, Ni2+ / Ni, Fe2+ / Fe, Zn2+ / Zn, possibilitando a 

montagem de diversas pilhas. 

A pilha que apresenta a menor ddp entre essas opções tem 

 

a) o metal Pb no polo negativo e o metal Cu no polo 

positivo. 

b) o metal Ag no polo negativo e o metal Zn no polo 

positivo. 

c) o metal Ni no polo negativo e o metal Pb no polo 

positivo. 

d) o metal Cu no polo negativo e o metal Ag no polo 

positivo. 

 

Questão 20 - (PUC SP)     

Dados: 

Cu2+(aq) + 2e–  →  Cu(s)     E0
red = +0,34 V 

Al3+(aq) + 3e–  →  Al(s)     E0
red = –1,68 V 

Considerando uma pilha formada pelos eletrodos de 

alumínio e cobre, qual será o valor de 0E  da pilha? 

 

a) + 4,38 V 

b) + 2,02 V 

c) – 2,36 V 

d) – 1,34 V 

 

GABARITO:   

1) Gab: A   2) Gab: B   3) Gab: E 

4) Gab: 14   5) Gab: C   6) Gab: A 

7) Gab: E   8) Gab: C   9) Gab: E 

10) Gab: E   11) Gab: E   12) Gab: D 

13) Gab: 04   14) Gab: C   15) Gab: A 

16) Gab: FVFV  17) Gab: B   18) Gab: B 

19) Gab: C   20) Gab: B 

 

 

 

 

 

 

 

Bons estudos... 


