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ELETROQUÍMICA 
(Pilhas) 

 
Questão 01 - (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 02 - (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)     

–0,036 V) e estanho (Sn2+ + 2e–    Sn(s)     

–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 03 - (UECE)     

Foi realizada uma experiência, denominada de “Esponja de Prata 
num Mar Azul”, cujo procedimento foi o seguinte: 
1. Colocou-se uma solução saturada de nitrato de prata em 

um frasco de Borel até atingir 2/3 desse frasco. 
2. Em seguida introduziu-se uma folha de cobre dentro da 

solução saturada de nitrato de prata e tampou-se o frasco. 
3. Observou-se, com o tempo, que a folha de cobre ficou 

recoberta por um material esponjoso e prateado, e a 
solução ficou de cor azul. 

Com relação a essa experiência, é correto afirmar que 
a) ocorre migração do cobre para a solução, que 

gradualmente torna o líquido azul. 
b) a reação química que ocorre é a seguinte: Cu2+(aq) + 

2AgNO3(aq)  Cu(NO3)2(aq) + 2Ag2+(aq). 
c) o nitrato de prata, AgNO3, é o agente redutor, porque 

ocorre redução da Ag2+ para Ag0. 
d) o cobre, Cu, é o agente oxidante, porque o Cu0 oxida-se 

para Cu2+. 
 
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     –0,13V 
Ag+ + 1 e–    Agº     +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); 2,84 

V 
b) Zn2+(aq) + Cd(s)    Zn(s) + Cd2+ (aq); +0,36 V 
c) 2Al(s) + 3Cd(aq)    2Al3+(aq) + 3Cd(s); +1,26 V 
d) Mn(s) + Zn2+(aq)    Mn2+(aq) + Zn(s); –1,94 V 
e) Mn2+(aq) + Cd(s)    Mn(s) + Cd2+(aq); +1,58 V 

 
Questão 06 - (UniRV GO)     

Considerando as semirreações com os respectivos potenciais de 
oxidação (em volts) e o esquema a seguir: 

Zn(s)    2e– + Zn2+      E = +0,76 
Ni(s)    2e– + Ni2+       E = +0,24 
Pb(s)    2e– + Pb2+      E = +0,13 

 
Os béqueres apresentam soluções dos respectivos íons dos 
eletrodos. Assinale V (verdadeiro) ou F (falso) para as 
alternativas. 
a) A força eletromotriz do esquema "A" isolado é igual a 

+0,63 V. 
b) A força eletromotriz do esquema "B" isolado é igual a 

+0,52 V. 
c) A força eletromotriz total como ilustrado é igual a +1,15 V. 
d) A ponte salina do esquema A só pode ser feita usando sais 

de Zn ou de Pb. 
 
Questão 07 - (Univag MT)     

Analise o esquema que representa uma célula voltaica e as 
semirreações com seus respectivos potenciais de redução. 
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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 - (Santa 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 - (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 10 - (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 11 - (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. 
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Questão 12 - (UFPR)     

No passado, as cargas das baterias dos celulares chegavam a 
durar até uma semana, no entanto, atualmente, o tempo entre 
uma recarga e outra dificilmente ultrapassa 24 horas. Isso não se 
deve à má qualidade das baterias, mas ao avanço tecnológico na 
área de baterias, que não acompanha o aumento das 
funcionalidades dos smartphones. Atualmente, as baterias 
recarregáveis são do tipo íon-lítio, cujo esquema de 
funcionamento está ilustrado na figura abaixo. 

 
Quando a bateria está em uso (atuando como uma pilha), o 
anodo corresponde ao componente: 
a) (1). 
b) (2). 
c) (3). 
d) (4). 
e) (5). 

 
Questão 13 - (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)     E0red = –0,81 V 

2 NiO(OH) (s) + 2 H2O (l) + 2e–  2 Ni(OH)2 (s) + 2 OH– (aq)     
E0red = + 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 14 - (ENEM)     

TEXTO I 
Biocélulas combustíveis são uma alternativa tecnológica 

para substituição das baterias convencionais. Em uma biocélula 
microbiológica, bactérias catalisam reações de oxidação de 
substratos orgânicos. Liberam elétrons produzidos na respiração 
celular para um eletrodo, onde fluem por um circuito externo até 
o cátodo do sistema, produzindo corrente elétrica. Uma reação 
típica que ocorre em biocélulas microbiológicas utiliza o acetato 
como substrato. 

AQUINO NETO, S.  
Preparação e caracterização de bioanodos para biocélula a 

combustível etanol/O2.  
Disponível em: www.teses.usp.br. Acesso em: 23 jun. 2015 

(adaptado). 
 

TEXTO II 
Em sistemas bioeletroquímicos, os potenciais padrão (Eº’) 

apresentam valores característicos. Para as biocélulas de acetato, 
considere as seguintes semirreações de redução e seus 
respectivos potenciais: 

2 CO2 + 7 H+ + 8 e–  CH3COO– + 2 H2O      Eº’ = –0,3 V 
O2 + 4 H+ + 4 e–  2 H2O       Eº’ = 0,8 V 

SCOTT, K.; YU, E. H. Microbial electrochemical and fuel cells: 
fundamentals and 

applications. Woodhead Publishing Series in Energy, n. 88, 
2016 (adaptado). 

Nessas condições, qual é o número mínimo de biocélulas de 
acetato, ligadas em série, necessárias para se obter uma diferença 
de potencial de 4,4 V? 
a) 3 
b) 4 
c) 6 
d) 9 
e) 15 

 
Questão 15 - (FGV SP)     

Baterias de lítio são o principal componente dos mais recentes 
carros elétricos ou híbridos com motor a gasolina, que já estão 
em testes em São Paulo. 

(Revista Pesquisa Fapesp, n.o 199, pág. 72. Adaptado) 
Sobre o funcionamento da bateria de lítio na geração de energia 
elétrica, é correto afirmar que no anodo ocorre a reação de 
a) redução; o polo positivo é o catodo e a sua ddp é positiva. 
b) redução; o polo negativo é o catodo e a sua ddp é negativa. 
c) oxidação; o polo negativo é o catodo e a sua ddp é positiva. 
d) oxidação; o polo positivo é o catodo e a sua ddp é negativa. 
e) oxidação; o polo positivo é o catodo e a sua ddp é positiva. 

 
Questão 16 - (ENEM)     

A calda bordalesa é uma alternativa empregada no combate a 
doenças que afetam folhas de plantas. Sua produção consiste na 
mistura de uma solução aquosa de sulfato de cobre(II), CuSO4, 
com óxido de cálcio, CaO, e sua aplicação só deve ser realizada 
se estiver levemente básica. A avaliação rudimentar da 
basicidade dessa solução é realizada pela adição de três gotas 
sobre uma faca de ferro limpa. Após três minutos, caso surja 
uma mancha avermelhada no local da aplicação, afirma-se que a 
calda bordalesa ainda não está com a basicidade necessária. O 
quadro apresenta os valores de potenciais padrão de redução (Eº) 
para algumas semirreações de redução. 
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MOTTA, I. S. Calda bordalesa: utilidades e preparo. Dourados: 

Embrapa, 2008 (adaptado). 
A equação química que representa a reação de formação da 
mancha avermelhada é: 
a) Ca2+ (aq) + 2 Cu+ (aq)  Ca (s) + 2 Cu2+ (aq). 
b) Ca2+ (aq) + 2 Fe2+ (aq)  Ca (s) + 2 Fe3+ (aq). 
c) Cu2+ (aq) + 2 Fe2+ (aq)  Cu (s) + 2 Fe3+ (aq). 
d) 3 Ca2+ (aq) + 2 Fe (s)  3 Ca (s) + 2 Fe3+ (aq). 
e) 3 Cu2+ (aq) + 2 Fe (s)  3 Cu (s) + 2 Fe3+ (aq). 

 
Questão 17 - (ENEM)     

A revelação das chapas de raios X gera uma solução que 
contém íons prata na forma de Ag(S2O3)23–. Para evitar a 
descarga desse metal no ambiente, a recuperação de prata 
metálica pode ser feita tratando eletroquimicamente essa solução 
com uma espécie adequada. O quadro apresenta semirreações de 
redução de alguns íons metálicos. 

 
BENDASSOLLI, J. A. et al. Procedimentos para a recuperação de Ag 

de resíduos  
líquidos e sólidos. Química Nova, v. 26, n. 4, 2003 (adaptado). 

Das espécies apresentadas, a adequada para essa recuperação é 
a) Cu (s). 
b) Pt (s). 
c) Al3+ (aq). 
d) Sn (s). 
e) Zn2+ (aq). 

 
Questão 18 - (ENEM)     

Se dermos uma mordida em um pedaço de papel alumínio 
colocado em cima de uma obturação de amálgama (combinação 
do mercúrio metálico com metais e/ou ligas metálicas), 
sentiremos uma dor causada por uma corrente que pode chegar 
até 30 µA. 

SILVA, R. R. et al. Química Nova na Escola, São Paulo, n. 13, maio 
2001 (adaptado). 

O contato dos materiais metálicos citados produz 
a) uma pilha, cujo fluxo de elétrons é espontâneo. 
b) uma eletrólise, cujo fluxo de elétrons não é espontâneo. 
c) uma solução eletrolítica, cujo fluxo de elétrons é 

espontâneo. 
d) um sistema galvânico, cujo fluxo de elétrons não é 

espontâneo. 
e) um sistema eletrolítico, cujo fluxo de elétrons não é 

espontâneo. 
 
Questão 19 - (ENEM)     

Para que apresente condutividade elétrica adequada a muitas 
aplicações, o cobre bruto obtido por métodos térmicos é 
purificado eletroliticamente. Nesse processo, o cobre bruto 
impuro constitui o ânodo da célula, que está imerso em uma 
solução de CuSO4. À medida que o cobre impuro é oxidado no 

ânodo, íons Cu2+ da solução são depositados na forma pura no 
cátodo. Quanto às impurezas metálicas, algumas são oxidadas, 
passando à solução, enquanto outras simplesmente se desprendem 
do ânodo e se sedimentam abaixo dele. As impurezas 
sedimentadas são posteriormente processadas, e sua 
comercialização gera receita que ajuda a cobrir os custos do 
processo. A série eletroquímica a seguir lista o cobre e alguns 
metais presentes como impurezas no cobre bruto de acordo com 
suas forças redutoras relativas. 

 
Entre as impurezas metálicas que constam na série apresentada, 
as que se sedimentam abaixo do ânodo de cobre são 
a) Au, Pt, Ag, Zn, Ni e Pb. 
b) Au, Pt e Ag. 
c) Zn, Ni e Pb. 
d) Au e Zn. 
e) Ag e Pb. 

 
Questão 20 - (ENEM)     

Pilhas e baterias são dispositivos tão comuns em nossa sociedade 
que, sem percebermos, carregamos vários deles junto ao nosso 
corpo; elas  estão presentes em aparelhos de MP3, relógios, 
rádios, celulares, etc. As semirreações descritas a seguir ilustram 
o que ocorre em uma pilha de óxido de prata. 
Zn (s) + OH– (aq) ® ZnO (s) + H2O (l) + e– 
Ag2O (s) + H2O (l) + e– ® Ag (s) + OH– (aq) 
Pode–se afirmar que esta pilha 
a) é uma pilha ácida. 
b) apresenta o óxido de prata como o ânodo. 
c) apresenta o zinco como o agente oxidante. 
d) tem como reação da célula a seguinte reação: Zn (s) + 

Ag2O (s) ® ZnO (s) + 2Ag (s).  
e) apresenta fluxo de elétrons na pilha do eletrodo de Ag2O 

para o Zn. 
 
GABARITO:   
1) Gab: B 
2) Gab: E 
3) Gab: A 
4) Gab: 14 
5) Gab: C 
6) Gab: VVFF 
7) Gab: E 
8) Gab: C 
9) Gab: D 
10) Gab: B 
11) Gab: D 
12) Gab: D 
13) Gab: B 
14) Gab: B 
15) Gab: E 
16) Gab: E 
17) Gab: D 
18) Gab: A 
19) Gab: B 
20) Gab: D 
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