
 

 

TM 19 - 2ª SÉRIE - GUSTAVO – QUÍMICA 
 
01. Ouro, prata, cobre, platina e paládio são metais que podem ser usados para confecção de joias. Quando 

uma joia escurece, significa que sua superfície foi oxidada. Com base nos potenciais de redução 
apresentados abaixo, assinale a alternativa que apresenta o metal mais resistente a esse tipo de ação. 

 

 
 

a) platina 
b) ouro 
c) cobre 
d) prata 
e) paládio 

 
02. A Partir das semi-reações apresentadas a seguir, componha uma reação total que ocorra 

espontaneamente.  
 

Semi-Reação                                 Potencial Padrão 
Br2(l) + 2e-  2 Br-(aq)                    E° =  + 1,065 volt 
Fe3+(aq) + e-   Fe2+(aq)                   E° =  + 0,776 volt 

 
Analise as afirmações abaixo, a respeito da reação total, espontânea: 
I. Fe2+ é o agente redutor. 
II. Br- é o agente oxidante. 

 
03. Ferro zincado é ferro que contém pequena quantidade de zinco metálico. 

A partir dos potenciais-padrão de redução, listados abaixo, explique os seguintes fatos observados no 
cotidiano: 
                                                    E° (volt) 
Fe2+ + 2 e-   → Fe                      - 0,440 
Zn2+ + 2 e-   → Zn        - 0,763 
Al3+ + 3 e-      →   Al         - 1,663 

 
a) Rebites de ferro em esquadrias de alumtnio causam a corrosão do alumínio. 
b) Pregos de ferro zincado são resistentes à ferrugem. 

 
04. Mergulha se uma lâmina limpa de níquel em uma solução azul de sulfato de cobre. Observa-se que a 

lâmina fica recoberta por um depósito escuro e que, passado algum tempo, a solução se torna verde. 
Explique o que ocorreu: 
a) Na lâmina de níquel; 
b) Na solução. 
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05. Uma pilha voltaica aproveita a eletricidade de uma reação química espontânea para acender uma lâmpada, 
como mostrado na figura abaixo. As tiras de alumínio e cobre, dentro de soluções de sulfato de alumínio e 
sulfato de cobre, respectivamente, agem como eletrodos. A ponte salina (nesse caso, cloreto de potássio) 
permite aos elétrons fluir entre os copos de Becker sem que se misturem as soluções. Quando o circuito 
entre os dois sistemas se completa, a reação gera uma corrente elétrica. Observe que o metal da tira de 
alumínio é consumido e a tira desaparece. A tira de cobre cresce à medida que os elétrons adicionais 
reagem com a solução de sulfato de cobre para produzir metal adicional.  

 

 
 

Baseado(a) no texto e em seus conhecimentos sobre o assunto, 
a) escreva as semireações que estão ocorrendo nos recipientes A e B. 
b) aponte, justificando, o que se está oxidando e o que se está reduzindo. 
c) justifique por que o sentido da corrente elétrica é de A para B. 

 
06. 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. 

 
07. 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. 



Exercícios Complementares 
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08. 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. 

 
09. Considere que a reação abaixo ocorra em uma pilha. 
 

2 Fe+++ + Cu     Cu++ + 2 Fe++ 
 

Assinale a alternativa que indica o valor correto do potencial padrão dessa pilha. 
Dados: 
Fe++     Fe+++ + e–     E0 = –0,77 V 
Cu++ + 2e–     Cu      E0 = +0,34 V 

 
a) +1,20 V 
b) –0,43 V 
c) +1,88 V 
d) –1,20 V 
e) +0,43 V 

 
10. 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. 

 


