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Pilhas Comerciais 

 

Questão 01 - (UNIFOR CE)     

A pilha seca ácida foi desenvolvida em 1866, pelo 

químico francês George Leclanché (1839-1882). Ela é a 

pilha mais comum hoje em dia, pois é a mais barata e a 

mais usada em lanternas, rádios, equipamentos portáteis e 

aparelhos elétricos, entre outros. 

Disponível em 

<https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/quimica/pilha-

seca-leclanche.htm>. 

Acesso em 09 Out 2019. Adaptado 

 

 
 

Dados: 

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

2 MnO2(aq) + 2 NH4
1+ (aq)  →   Mn2O3(s) + 2NH3 (g) + 

H2O (l)   E= 0,74V 

 

Sobre a pilha de LeClanché, podemos afirmar que 

 

a) essa pilha na verdade é seca, pois dentro dela não 

existe umidade. 

b) a reação em seu cátodo é: Zn(s) →  Zn2+(aq) + 2 e– 

c) a equação balanceada da reação no anodo é: 

2 MnO2(aq) + 2 NH4
1+(aq) + 2e–  →   Mn2O3(s) + 2NH3(g) + 

H2O(l). 

d) a equação global de funcionamento desta pilha será: 

Zn(s) + 2 MnO2(aq) + 2 NH4
1+(aq)  →   Zn2+(aq) + 1 Mn2O3 (s) 

+ 2NH3(g). 

e) seu funcionamento cessa definitivamente quando 

todo o zinco metálico se acumula. 

 

Questão 02 - (FGV SP)     

Certas pilhas em formato de moeda ou botão, que são 

usadas em relógios de pulso e em pequenos aparelhos 

eletrônicos, empregam os metais zinco e prata em seu 

interior. Uma delas é representada no esquema da figura a 

seguir, e os potenciais padrão de redução são fornecidos 

para reações envolvendo os seus componentes. 

 

 
 

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

Ag2O(s) + H2O(l) + 2e–  →   2 Ag(s) + 2OH–(aq)  Eo = +0,80 V 

 

Considerando-se a pilha representada no esquema, a 

substância I, o potencial padrão teórico e os produtos da 

reação global são, respectivamente: 

 

a) zinco metálico; + 0,04 V; prata metálica e hidróxido 

de zinco. 

b) zinco metálico; + 1,56 V; prata metálica e hidróxido 

de zinco. 

c) zinco metálico; + 1,56 V; óxido de prata e hidróxido 

de zinco. 

d) prata metálica; + 0,04 V; óxido de prata e zinco 

metálico. 

e) prata metálica; + 1,56 V; óxido de prata e zinco 

metálico. 

 

Questão 03 - (UNIT AL)     

O marcapasso artificial é um dispositivo que recebe e 

envia sinais elétricos para o coração. Esse dispositivo, em 

alguns casos, funciona com pilha alcalina. As 

semiequações químicas ilustram as reações que ocorrem 

nas pilhas alcalinas. 

 

Zn(s) + 2OH–(aq) →  Zn(OH)2(s) + 2e– 

2MnO2(s) + H2O(l) + 2e– →  MnO3(s) + 2OH–(aq) 

Zn(s) + 2MnO2(s) + H2O(l) →  Zn(OH)2(s) + Mn2O3(s) 

 

Sabe-se que, na pilha, o MnO2 é misturado com grafite, 

material condutor, o zinco é misturado a uma pasta, e usa-

se hidróxido de potássio em gel, ao invés de solução 

aquosa. 

 

Com base nessas informações, é correto afirmar: 

 

a) O ânodo dessa pilha é a que contém MnO2. 

b) Dióxido de manganês é agente redutor frente ao 

zinco metálico. 

c) A adição de grafite (Cgrafite) é para manter a 

neutralidade do meio. 

d) A pilha em análise não está na condição padrão, 

portanto não se pode avaliar a espontaneidade do 

processo usando o potencial padrão da reação. 

e) Uma vez que, na equação geral, não há presença de 

hidroxila, é possível afirmar que os íons hidroxila 

não são importantes para o funcionamento da pilha. 
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Questão 04 - (Fac. Direito de São Bernardo do Campo SP)     

A bateria de chumbo/ácido é um exemplo de bateria 

recarregável bastante empregada em automóveis. A 

bateria consiste em várias pilhas em paralelo para 

aumentar a corrente elétrica e seis conjuntos em série, 

fornecendo uma ddp de 12 V. 

Cada pilha é formada por um eletrodo poroso de chumbo 

onde ocorre a semirreação: 

Pb (s) + HSO4
– (aq) →  PbSO4 (s) + H+ (aq) + 2 e–     E = 0,30 

V 

O outro eletrodo é revestido por óxido de chumbo(IV). A 

reação que ocorre nesse eletrodo pode ser representada 

pela semirreação: 

PbO2 (s) + 3 H+ (aq) + HSO4
– (aq) + 2 e– →  PbSO4 (s) + 2H2O 

(l)     E = 1,70 V 

Os dois eletrodos estão submersos em uma solução aquosa 

de ácido sulfúrico de densidade aproximadamente 1,3 

g.cm–3. 

 

Sobre a bateria chumbo/ácido é INCORRETO afirmar que 

 

a) a solução aquosa de ácido sulfúrico age como 

eletrólito da pilha. 

b) durante a descarga, o eletrodo de chumbo é o polo 

negativo, enquanto que o eletrodo de óxido de 

chumbo(IV) é o polo positivo. 

c) durante a descarga, a oxidação ocorre no eletrodo de 

chumbo poroso, enquanto a redução ocorre no 

eletrodo de óxido de chumbo (IV). 

d) durante a descarga, o eletrodo de chumbo é o cátodo, 

enquanto que o eletrodo de óxido de chumbo(IV) é o 

ânodo. 

 

Questão 05 - (UCS RS)     

A utilização de dispositivos eletrônicos portáteis tem 

aumentado consideravelmente a demanda por pilhas cada 

vez mais leves e rapidamente recarregáveis. As pilhas de 

níquel-cádmio, por exemplo, apresentam uma voltagem 

que se mantém constante até a descarga, além de poderem 

ser recarregadas inúmeras vezes. Por esses motivos, elas 

são frequentemente utilizadas em diversos aparelhos sem 

fio, como telefones, barbeadores, ferramentas e câmeras 

de vídeo. 

 

 
 

A bateria, representada na figura acima, é composta por 

três pilhas de níquelcádmio ligadas em série. 

Com base nessas informações e levando-se em 

consideração as semirreações de redução fornecidas a 

seguir, analise as proposições abaixo. 

 

Cd(OH)2 (s) + 2e– →  Cd (s) + 2 OH– (aq)     E0
red = –0,81 V 

2 NiO(OH) (s) + 2 H2O (l) + 2e– →  2 Ni(OH)2 (s) + 2 OH– (aq)     

E0
red = + 0,59 V 

Disponível em: <http://www.thrjloja.com.br/products/>.  

Acesso em 07 abr. 16 (Adaptado.) 

 

I. O Cd (s) atua como agente oxidante durante a 

descarga da bateria. 

II. A bateria em questão produz uma força eletromotriz 

de 4,2 V. 

III. A baixa toxicidade do metal cádmio justifica a 

tendência mundial do uso dessas pilhas. 

 

Das proposições acima, apenas 

 

a) I está correta. 

b) II está correta. 

c) I e II estão corretas. 

d) II e III estão corretas. 

e) III está correta. 

 

 

Questão 06 - (UFAC)  Atualmente, as pilhas alcalinas têm 

sido largamente utilizadas devido à durabilidade que 

possuem. Depois de usadas, essas pilhas têm sido, 

usualmente, descartadas em aterros sanitários ou lixões, 

onde ficam expostas ao sol e à chuva. Com isso, ocorre a 

degradação e decomposição dos invólucros das pilhas, 

liberando metais pesados e outros componentes tóxicos, 

que são introduzidos no solo e no meio aquático. Esses 

compostos tóxicos são fonte de contaminação ao homem e 

a outros animais, devido a bioacumulação, através de 

cadeia alimentar. Um exemplo de pilha alcalina é a de 

zinco-manganês, representada pela reação: 

 

2 MnO2(s)  +  H2O(l)  +  2e-  ⎯→⎯  Mn2O3(s)   + 2 OH- (aq) 

Zn(s)  + 2 OH-(aq) ⎯→⎯  Zn(OH)2(s)  +  2e- 

 

Sobre essa pilha, é incorreto afirmar que: 

 

a) o eletrodo de Zn é o anodo. 

b) o Zn é o agente redutor. 

c) o eletrodo de MnO2 é o catodo. 

d) o eletrodo de Zn é o catodo. 

e) o Mn é o agente oxidante. 

 

Questão 07 - (UFTM MG)        

A pilha seca, de grande utilização doméstica, está 

esquematizada na figura: 

 

As equações envolvidas nessa pilha são: 
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2MnO2(s) + 2NH +
4 (aq) + 2e– → Mn2O3(s) + 2NH3(aq) + 

H2O( ) 

                                      Zn (s) → Zn2+ (aq) + 2 e–  

A partir das informações da pilha seca, é correto afirmar 

que: 

a) a produção de energia é um processo não-espontâneo. 

b) os elétrons migram do ânodo para o cátodo através do 

eletrólito. 

c) o íon Zn2+ sofre oxidação. 

d) o recipiente de zinco é o cátodo. 

e) o MnO2 sofre redução. 

 

Questão 08 - (UNIRG TO)     

Pilhas a combustível, usadas em missões espaciais, devem 

ser leves, eficientes e capazes de operar em temperaturas 

elevadas de até 140 ºC, e produzirem voltagem de 

aproximadamente 0,9 volts. Nessas células, as 

semirreações que ocorrem são as seguintes: 

 

No compartimento I: 

2 H2(g) + 4 OH–(aq) →  4 H2O(l) + 4e– ; 

No compartimento II: 

1 O2(g) + 2 H2O(l) + 4e– →  4 OH–(aq) . 

 

Sobre esse assunto, assinale a única alternativa correta: 

 

a) Nessas pilhas, o hidrogênio atua como agente 

oxidante; 

b) Nessas pilhas, os elétrons fluem do cátodo para o 

ânodo; 

c) O compartimento I corresponde ao ânodo dessas 

pilhas; 

d) A utilização de pilhas a combustível gera emissões 

poluentes. 

 

Questão 09 - (UERN)     

A figura representa o esquema de uma célula a 

combustível hidrogênio/oxigênio. 

 

 
(Disponível em: 

http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc15/v15a06.pdf.) 

 

Considerando o esquema anterior, marque o 

INCORRETO. 

 

a) O hidrogênio é oxidado. 

b) Há uma transformação de energia química em 

energia elétrica. 

c) Os prótons formados no anodo são transportados 

para o catodo. 

d) A reação que ocorre no eletrodo que reduz é: H2O → 

½ O2 + 2H+ + 2e–. 

Questão 10 - (UFT TO)     

Uma célula a combustível é um tipo de pilha que gera 

energia elétrica a partir da reação química entre os gases 

hidrogênio e oxigênio, como exemplificadas nas reações 

redox a seguir. 

 

Ânodo: 2H2(g) + 4OH–(aq)  →  4H2O(l) + 4e-  E0 = 0,83 V 

Cátodo: O2(g) + 2H2O(l) + 4e–  →  4OH–(aq)  E0 = 0,40 V 

 

Qual a força eletromotriz da célula de combustível 

apresentada? 

 

a) 2,46 V. 

b) 0,43 V. 

c) –0,43 V. 

d) 1,23 V. 

e) –0,83 V. 

 

 

Questão 11 - (FUVEST SP)  As naves espaciais utilizam 

pilhas de combustível, alimentadas por oxigênio e 

hidrogênio, as quais, além de fornecerem a energia 

necessária para a operação das naves, produzem água, 

utilizada pelos tripulantes. 

 

Essas pilhas usam, como eletrólito, o KOH(aq), de modo 

que todas as reações ocorrem em meio alcalino. 

A troca de elétrons se dá na superfície de um material 

poroso. Um esquema dessas pilhas, com o material poroso 

representado na cor cinza, é apresentado a seguir. 

 

 
 

Escrevendo as equações das semirreações que ocorrem 

nessas pilhas de combustível, verifica-se que, nesse 

esquema, as setas com as letras a e b indicam, 

respectivamente, o sentido de movimento dos 

 

a) íons OH– e dos elétrons. 

b) elétrons e dos íons OH–. 

c) íons K+ e dos elétrons. 

d) elétrons e dos íons K+. 

e) elétrons e dos íons H+. 

 

Questão 12 - (UNAMA AM)        

Um dos grandes problemas ambientais, atualmente 

enfrentados nas grandes cidades, é o lançamento de 

substâncias poluentes, no meio ambiente, que alteram a 

qualidade das águas, do solo e do ar, a exemplo das 

substâncias contidas em baterias de aparelhos celulares. 

Numa bateria que contenha níquel-cádmio ocorre a reação: 

 

Cd(s)  +  2 Ni (OH)3 (s)  ⎯⎯⎯⎯ →⎯
KOH de Pasta

  CdO (s) + 2 Ni 

(OH)2 (s) + H2O( ) 

 

Nessa pilha, a força eletromotriz produzida é: 
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Dado:  Cd2+ + 2e– → Cd(s)   Eo= −0,403V 

             Ni3+ + e–  → Ni2+       Eo= −0,250V 

a) + 0,153 V 

b) – 0,653 V 

c) – 0,153 V 

d) + 0,653 V 

 

Questão 13 - (UNIFICADO RJ)     
   

As pilhas alcalinas entraram em moda recentemente e são 

usadas em quase tudo que exige um trabalho contínuo e 

duradouro, desde relógios de pulso até calculadoras 

eletrônicas. Uma destas pilhas mais usadas é a de 

níquel/cádmio, que chga a ter uma duração maior do que a 

da bateria de automóvel e ainda pode ser recarregada várias 

vezes. Ela é constituída pelo metal cádmio, hidróxido de 

níquel III e uma pasta de hidróxido de potássio. Considere 

que os potenciais-padrão de redução são: 

 

Cd+2(s) + 2e−  →  Cd0 (s) – 0,4 V 

Ni+3(s) + 1e−  →  Ni+2(s) + 1,0 V 

 

Entre as opções abaixo, indique a que apresenta o sentido 

do fluxo de elétrons e a força eletromotriz da pilha níquel-

cádmio.  

a) Do eletrodo de cádmio para o eletrodo de hidróxido de 

níquel III --- + 1,4 V. 

b) Do eletrodo de cádmio para o eletrodo de hidróxido de 

níquel III --- + 1,6 V 

c) Do eletrodo de cádmio para o eletrodo de hidróxido de 

níquel III --- + 2,4 V 

d) Do eletrodo de hidróxido de níquel III para o eletrodo 

de cádmio --- + 1,4 V 

e) Do eletrodo de hidróxido de níquel III para o eletrodo 

de cádmio --- + 2,4 V 

 

Questão 14 - (UNICAMP SP)        

A figura abaixo representa uma pilha de mercúrio usada 

em relógios e cronômetros. 

 

 
 

As reações que ocorrem nesta pilha são: 

Zn(s) = Zn2+
(aq) + 2 e- 

HgO(s) + H2O(L) + 2e- = Hg(L) + 2 OH-
(aq) 

a) De qual eletrodo partem os elétrons quando a pilha 

está fornecendo energia? Justifique. 

b) Cite duas substâncias cujas quantidades diminuem 

com o funcionamento da pilha. Justifique. 

 

Questão 15 - (UDESC SC)     

As baterias de lítio-iodo foram desenvolvidas 

principalmente para serem utilizadas em marcapassos 

cardíacos, por serem leves, seguras (não liberam gases, 

pois são fechadas hermeticamente), possuem boa 

durabilidade (estimada em 8 a 10 anos), e fornecem uma 

alta densidade de carga (0,8 Wh/cm3). Com relação à 

bateria de lítio-iodo, abaixo estão apresentadas as 

semirreações, juntamente com seus potenciais padrões. 

 

Semirreação (A): Li+(s) + e–  →   Li(s)     Eº = –3,05 V 

Semirreação (B): I2(s) + 2e–  →   2 I-(s)     Eº = + 0,54 V 

 

Assinale a alternativa correta em relação às semirreações 

acima. 

 

a) A semirreação (A) acontece no cátodo, a semirreação 

(B) acontece no ânodo. Desta maneira, na 

semirreação (A) ocorre oxidação e na semirreação 

(B) ocorre redução. 

b) O lítio metálico é o agente redutor, e o potencial 

padrão para a bateria vale -3,59 V. 

c) A reação global é: 2 Li(s) + 2 I2(s)  →   2 LiI(s), com 

potencial padrão de + 2,51 V. 

d) Conforme os potenciais padrões apresentados para a 

as semirreações, a diferença de potencial desta 

bateria é, em condições padrão, Eº = –2,51 V. 

e) No sentido espontâneo, a semirreação (A) acontece 

no ânodo, a semirreação (B) acontece no cátodo. 

Desta maneira, na semirreação (A) ocorre oxidação e 

na semirreação (B) ocorre redução. 

 

GABARITO:   

1) Gab: D 

2) Gab: B 

3) Gab: D 

4) Gab: D 

5) Gab: B 

6) Gab: D 

7) Gab: E 

8) Gab: C 

9) Gab: D 

10) Gab: D 

11) Gab: B 

12) Gab: A 

13) Gab: A
 

14) Gab: a) Zinco          b) Zn, HgO, H2O 

15) Gab: E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bons estudos... 


