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REVISÃO PARA PROVA



POLO (-) → ÂNODO OCORRE OXIDAÇÃO 
POLO (+)→ CÁTODO OCORRE REDUÇÃO 

SENTIDO DA MIGRAÇÃO DOS ELEÉTRONS

OXIDAÇÃO  → REDUÇÃO
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Uma pilha, segundo a IUPAC, deve ser representada da 

seguinte forma:

Para a pilha de DANIELL

Zn0 Cu2+Zn2+ Cu0

M1 M2M1 M2

0 x+ y+ 0
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a) Quem sofre oxidação? Co

Co Co2+ Au3+ Au

Aub) Quem sofre redução?

c) Qual o eletrodo positivo ou cátodo? Au

d) Qual o eletrodo negativo ou ânodo? Co

e) Que eletrodo será gasto? Co

f) Qual dos eletrodos terá a sua massa aumentada? Au

07. 
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08) O pólo onde saem os elétrons, em uma pilha, é:

a) cátodo.

b) pólo positivo.

c) ânodo.

d) o eletrodo que aumenta a massa.

e) o que ocorre redução.
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Para a pilha de Daniell os potenciais são:

Zn2 e –+Zn2+

CuCu2+ + 2 e –

E° = – 0,76 Vred

E° = + 0,34 Vred

Como o cobre tem um maior potencial normal de redução ele vai ganhar 

elétrons, sofrendo redução,  e o zinco vai perder elétrons, sofrendo oxidação 

CuCu2+ + 2 e – E° = + 0,34 Vred

Zn 2 e –+Zn2+ E° = + 0,76 Voxi

Zn  +  Cu2+ Zn2+    +  Cu     ΔE = + 1,10 V
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09.Conhecendo-se as seguintes equações de meia-célula e os respectivos 
potenciais padrão do eletrodo:

Sn2+ + 2e- → Sn E0 = -0,14 volts
Ag+ + e- → Ag E0 = +0,80 volts
Podemos concluir que a pilha eletroquímica que funciona segundo a reação: 
Sn + 2 Ag+ → Sn2+ + 2 Ag Apresentará, nas condições padrões, a seguinte 
diferença de potencial:
a) 0,54 volts
b) 0,66 volts
c) 0,94 volts
d) 1,46 volts
e) 1,74 volts
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10. Observe o esquema de uma pilha eletroquímica:

A respeito dessa pilha, responda:
a) Qual eletrodo, A ou B, está sofrendo redução e qual está sofrendo oxidação?

b) Qual eletrodo é o cátodo e qual é o ânodo?

d) A concentração dos íons B3+ e A2+ aumenta ou diminui?

e) Ocorre corrosão ou deposição dos eletrodos A e B?
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11.As relações existentes entre os fenômenos elétricos e as reações 
químicas são estudadas: 

a) na termoquímica. 
b) na eletroquímica. 
c) na cinética química. 
d) no equilíbrio químico. 
e) na ebuliometria.
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12.Núcleos de 2He4 , elétrons e ondas eletromagnéticas, semelhantes 
aos raios X, são chamados, respectivamente, de: 

a) raios alfa, raios beta e raios gama. 
b) raios alfa, raios gama e raios beta. 
c) raios beta, raios alfa e raios gama. 
d) raios beta, raios X e raios alfa. 
e) raios alfa, raios gama e raios X.
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13.O átomo 92U 238 emite uma partícula alfa, originando um átomo do 
elemento X; este, por sua vez, emite uma partícula beta, originando 
um átomo do elemento Y. Podemos concluir que:

a) X tem número atômico 94 e número de massa 242 
b) X e Y são isômeros. 
c) Y tem número atômico 91 e 143 nêutrons 
d) Y é isóbaro do urânio inicial 
e) Y tem número atômico 89 e número de massa 234
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