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01. O metal mais adequado para funcionar como ânodo é o alumínio, devido ao menor potencial de redução ou maior potencial de 
oxidação.

 Resposta: E

02. O magnésio é o melhor redutor da relação que foi citada. Apresenta menor potencial de redução que o ferro. Essa característica permite 
seu uso como metal de sacrifício.

 Resposta: B

03. 
I. Ânodo = oxidação; cátodo = redução 
II. 2Fe → 2Fe2+ + 4e é a reação de oxidação do ferro
III. Fe

2
O

3
 · x H

2
O é a fórmula representativa da ferrugem

 Resposta: E

04. Os íons são metálicos, logo sofrem redução no cátodo, durante a eletrólise.

 Resposta: D

05. O gás hidrogênio se oxida enquanto o oxigênio sofre redução. A pilha de combustível representada é uma célula galvânica. O único 
produto dessas reações é a água.

 Resposta: D

06. Observar que a massa de alumínio se altera nas três últimas soluções, signifi ca dizer que o A� nessas 3 soluções é mais redutor, ou 
seja, oxida-se com maior facilidade do que os íons metálicos presentes nessas soluções (oxidantes). Tendo em vista que a lâmina 
de alumínio permaneceu inalterada na primeira solução, é possível dizer que o Mg, que se encontra no estado oxidado, tem maior 
potencial redutor do que o alumínio. 

 Resposta: D

07. O magnésio apresenta potencial de redução menor do que o ferro, logo pode ser usado como metal de sacrifício.

 Resposta: A

08. A platina funciona como catalisador dessa célula de combustível. Por esse motivo, acelera a velocidade das reações.

 Resposta: C

09. Pelos valores fornecidos da energia livre de Gibbs (negativo) e a entalpia da reação (negativo) é possível afi rmar que o processo é 
espontâneo e exotérmico.

 Resposta: D

10. Exceto o chumbo (Pb), todos os metais apresentam valores negativos de E0, ou seja, o processo de redução destes metais não é 
espontâneo, de acordo com a relação entre a variação da energia livre de Gibbs (∆G) e o potencial-padrão de redução: ∆G0 = – nFE0 
(n é o número de elétrons envolvidos na reação de redução e F é a constante de Faraday). O metal mais efi ciente para a proteção da 
estátua de cobre, de acordo com as opções fornecidas, é o titânio (Ti) presente na tinta V.

 Resposta: E

11. 
A) (F) O ferro era protegido pelo estanho. Por isso não poderia agir como sacrifício.
B) (V) O rompimento da camada de estanho deixa o ferro exposto a uma oxidação.
C) (F) O estanho não se oxida.
D) (F) O ferro torna-se o ânodo, visto que sofre uma oxidação.

 Resposta: B
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Resolução – Química IV

12. 
A) Correto. Quanto maior o E

oxi
 de um metal, mais difícil é a sua redução.

B) Correto. A prata, a platina e o ouro têm um potencial de redução maior, o que signifi ca uma menor tendência de se oxidarem.
C) Errado. Devido ao fato de se oxidarem facilmente, os metais com essas características são encontrados na natureza como substâncias 

compostas.
D) Correto. O Zn é o que possui o menor potencial de redução, o que signifi ca dizer que se oxida mais facilmente dentre os metais 

citados.

 Resposta: C

13. Quando uma haste de zinco metálico é mergulhada em uma solução de nitrato de cobre II (Cu2+), o resultado corresponde à oxidação 
do zinco metálico em Zn2+, devido ao seu menor potencial de redução. Os íons Cu2+, por sua vez, são reduzidos a cobre metálico 
(sólido). Com os íons Zn em solução, obtém-se, assim, uma solução aquosa de nitrato de zinco, o que corresponde ao item A.

 Resposta: A

14. A ordem crescente de reatividade dos metais relacionados: Cu → Pb → Cd → Zn. Isso quer dizer que Zn reduz Cd2+, Pb2+ e Cu2+. 
Também é possível afi rmar que, cádmio reduz chumbo que reduz cobre espontaneamente. Os elétrons em uma pilha migram de quem 
se oxida para quem se reduz.

 Resposta: B

15.
A) Errado. De acordo com a Segunda Lei da Termodinâmica: “Em um processo espontâneo a entropia do universo aumenta”.
B) Errado. O aumento de temperatura acelera, geralmente, as reações químicas. Da mesma forma, também, na corrosão as taxas 

de desgaste aumentam com o aumento da temperatura. A elevação da temperatura diminui a resistividade do eletrólito e 
consequentemente aumenta a velocidade de corrosão.

C) Correto. Alta umidade favorece a dissolução de substâncias.
D) Errado. É de natureza Galvânica.
E) Errado. O cloreto é só um catalisador.

 Resposta: C

16. 
I. Errado. Quanto mais pura a água, menos eletrólitos capazes de conduzir a corrente elétrica.
II. Errado. O ∆G0 do metal de sacrifício deve ser “mais negativo” do que o ∆G0 do metal da tubulação em questão, tendo como 

consequência que sua oxidação, mais espontânea, faça com que a tubulação se mantenha preservada.
III. Correto. O eletrodo de sacrifício deve oxidar-se mais facilmente que a tubulação, sendo, portanto o ânodo. 

 Resposta: C

17. 
1. Verdadeira. No ânodo sempre ocorre oxidação.
2. Verdadeira. O metal de sacrifício deve se oxidar com maior facilidade, logo tem que ter menor potencial de redução, como o Zn 

tem potencial de redução menor do que o ferro pode ser usado, seguramente, como metal de sacrifício.
3. Falsa. A prata tem maior potencial de redução que o cobre, logo, não serve como metal de sacrifício.
4. Verdadeira. O metal de sacrifício, por oxidar-se, atua como agente redutor.

 Resposta: E

18. Se o alumínio provoca transferência de elétrons, signifi ca dizer que ele se oxidou, funcionando nesse sistema como o ânodo (polo 
negativo) da pilha.

 Resposta: E

19. Para ser um metal de sacrifício, deve apresentar um potencial de redução menor do que o ferro. De acordo com a tabela, apenas o 
zinco preenche esse requisito.

 Resposta: A

20. Como é possível analisar a partir das semirreações fornecidas na questão, na pilha de combustível o oxigênio sofre redução, funcionando 
como cátodo do sistema, enquanto o hidrogênio oxida-se, ou seja, funciona como ânodo dessa pilha.

 Resposta: B
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