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01. Os elétrons fl uem ao lado de quem sofre oxidação (ânodo) para quem sofre redução (cátodo). Na questão, é possível observar que o 
Cd sofre oxidação (menor potencial de redução). O fl uxo de elétrons, portanto, vai do Cd ao Ni.
Para o cálculo da ddp, faz-se:
ddp = 1,0 – (–0,4) = +1,4 V

 Resposta: A

02. Na realidade, os elétrons percorrem fi os e não soluções. Mas, de maneira simplifi cada, eles migram do recipiente contendo ferro 
(ânodo) para o recipiente contendo chumbo (cátodo). Essa conclusão só foi possível devido a maior reatividade do ferro.

 Resposta: A

03. Na pilha representada na questão, o eletrodo de zinco sofre oxidação, sendo o ânodo da pilha (polo negativo). O eletrodo de prata, 
destino do fl uxo de elétrons, é o cátodo da pilha (polo positivo).

 Resposta: D

04. O potencial de redução da prata é maior que os potenciais de redução do zinco e do cobre, por esse motivo haverá transformação 
química no tubo 2 (redução de Ag+ e oxidação do Zn0) e no tubo 4 (redução de Ag+ e oxidação do Cu0). Nos tubos 1 e 3, não ocorre 
reação, pois o potencial de redução do metal da lâmina é maior do que o potencial de redução dos cátions presentes na solução.  

 Resposta: D

05. Através da ponte salina temos um fl uxo de íons. Cátions migram para o cátodo e ânions migram para o ânodo. Neste caso específi co, 
o cátodo é o cobre e o ânodo é o níquel.

 Resposta: B

06. 
A) Verdadeiro. O fl uxo de elétrons parte do ânodo, onde ocorre a oxidação, para o cátodo, onde ocorre a redução por meio de um 

circuito externo.
B) Falso. Os elétrons fl uem através de um circuito externo do ânodo para o cátodo.
C) Falso. No cátodo, ocorre redução e, portanto, redução do número de oxidação da espécie reduzida.
D) Verdadeiro. Em uma célula galvânica, a oxidação ocorre no ânodo (polo negativo) e a redução ocorre no cátodo (polo positivo).
E) Falso. Na pilha, a redução ocorre no cátodo, que corresponde ao polo positivo.

 Resposta: D

07. Observar que o fi o de ferro fi cou coberto por uma camada de cobre metálico, signifi ca dizer que, neste “eletrodo’, houve redução do 
fi o. Portanto, ocorreu uma reação entre o cobre e o ferro. O cobre em solução (CuSO4

), de nox +2, sofre redução e se transforma em 
cobre metálico, enquanto o ferro, sofre oxidação, o que dá à solução um tom amarelado.

 Cu2+ + 2e– → Cu   

 Fe → e + Fe+3

 Logo, haverá deposição de cobre metálico sobre o fi o de ferro, que sofrerá oxidação e a solução fi cará amarelada devido aos íons Fe2+. 
O fi o de prata permanece inalterado, pois o ferro oxida-se mais facilmente.

 Resposta: A

08. A solução aquosa de NiC�
2
 contém íons Ni2+ livres. Para que eles possam ser armazenados sem serem reduzidos, deve-se escolher os 

recipientes que sejam fabricados ou revestidos por metais com potencial-padrão de redução igual ou maior que o de níquel. De acordo 
com as opções sugeridas pela questão, os recipientes adequados são o I (cobre) e II (com revestimento de estanho).

 Resposta: A
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09. Numa pilha, os elétrons fl uem da espécie química que sofre oxidação (menor potencial de redução – ânodo) para a espécie química 
que sofre redução (maior potencial de redução – cátodo). Sendo assim, no esquema da pilha representado na questão, o eletrodo de 
zinco é o cátodo, enquanto o eletrodo de Mg é o ânodo.

 Resposta: C

10. O maior potencial de redução sofre redução e o menor, sofre oxidação, em um processo espontâneo. A única reação com ddp positiva 
ocorre na opção B.

 Resposta: B

11. 
A) Falso. Na situação I, o cobre é o agente oxidante.
B) Falso. Não há processo espontâneo no sistema II.
C) Falso. Não há reação espontânea em II.
D) Verdadeiro. Na situação I, ocorrerá oxidação do alumínio.
E) Falso. Haverá reação redox espontânea  apenas em I.

 Resposta: D

12. O ferro é o único capaz de remover o cádmio da solução devido ao maior potencial de oxidação ou ao menor potencial de redução.

 Resposta: B

13. Ordem crescente de força redutora: Sn < Zn < A� 

Ordem crescente de força oxidante: A�3+ < Zn2+ < Sn2+

 Resposta: B

14. O chumbo sofre redução (maior potencial de redução), enquanto o alumínio sofre oxidação (menor potencial de redução).
A ddp da pilha é igual a 1,54 V. A reação que ocorre em uma pilha é sempre espontânea. O fl uxo de elétrons ocorre do alumínio para 
o chumbo.

 Resposta: A

15. 
A) Verdadeiro. A prata sofre redução saindo da solução. Dessa forma, a sua concentração diminui.
B) Falso. A prata é o agente oxidante.
C) Falso. O íon cobre sofre redução.
D) Falso. O ânodo sofre oxidação e tem sua massa reduzida.
E) Falso. O fl uxo de elétrons é do cobre para a prata.

 Resposta: A

16. A representação Pb0/Pb2+//Au3+/Au0 indica que o Pb se oxida a Pb2+ (no ânodo, polo negativo) e Au3+ se reduz a Au (no cátodo, polo 
positivo). Assim:
A) Falso. O Au3+ se reduz a Au, enquanto Pb se oxida a Pb2+.
B) Falso. A reação global da pilha é 3 Pb + 2 Au3+ → 3 Pb2+ + 2 Au, ou seja, o chumbo metálico reagiu com íons Au3+ gerando ouro metálico.
C) Verdadeiro. No eletrodo de ouro ocorre redução (no cátodo) e no eletrodo de chumbo ocorre oxidação (no ânodo).
D) Falso. Como o eletrodo de chumbo sofre oxidação, íons Pb2+ estarão sendo formados, ou seja, a concentração de Pb2+ aumenta 

(fi cará mais concentrada).
E) Falso. Como o eletrodo de ouro sofre redução, íons Au3+ estarão sendo consumidos, ou seja, a concentração de Au3+ diminui (fi cará 

mais diluída).

 Resposta: C

17. 
A) Falso. O eletrodo de zinco sofre desgaste.
B) Falso. Os íons cobre sofrem redução e o eletrodo tem sua massa aumentada.
C) Verdadeiro. Os íons cobre sofrem redução e se depositam no eletrodo.
D) Falso. O eletrodo de zinco sofre oxidação.
E) Falso. Os íons cobre sofrem redução.

 Resposta: C
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18. A ordem crescente de facilidade de oxidação é Cd > Cu > Ag. A ddp da pilha citada é igual a +0,74 V.

 Resposta: B

19. 
A) Verdadeiro. Os elétrons fl uem de quem se oxida para quem se reduz.
B) Verdadeiro. A ponte salina mantém a neutralidade das soluções.
C) Verdadeiro. No ânodo, o níquel sofre oxidação.
D) Verdadeiro. No cátodo, ocorre redução do cobre. 
E) Falso. A reação espontânea é ao contrário.

 Resposta: E

20. O zinco apresenta potencial de oxidação maior do que o ferro, que é maior do que o chumbo. Dessa forma, em uma pilha Fe-Pb, o 
fl uxo de elétrons é do ferro para o chumbo. O Fe2+ é um melhor oxidante do que o Zn2+. 

 Resposta: D


