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Lista de Exercícios – Eletroquímica (Eletrólise Aquosa) 

 

01 - (FM Petrópolis RJ)    
Depilação Definitiva com Método de Eletrólise 

 

 
 

A epilação ou depilação pela corrente elétrica é o único recurso seguro para a remoção 
definitiva dos pelos. Pode ser feita com uma corrente de alta-frequência, usando-se um 
circuito monoterminal ou biterminal ou por eletrólise. Em termos básicos, utilizam-se 
agulhas muito finas que descarregam um choque elétrico de baixa intensidade, destruindo 
células e cauterizando o vaso que nutre o pelo, levando a sua desnutrição e consequente 
morte. Normalmente, não é observado problema de irritação, apesar de não ser tão 
confortável como a depilação por laser. 

Disponível em: <http://www.estetikaecia.com/texto_artigo.asp>.  
Acesso em: 25 ago. 2011. Adaptado. 

 
O processo de eletrólise é o fenômeno inverso ao que ocorre em uma pilha. Nessa técnica 
(eletrólise) de depilação, 

 
a) ocorre redução no polo positivo. 
b) o processo é espontâneo com ddp < 0. 
c) o processo é não espontâneo com ddp > 0. 
d) o processo ocorre com a produção da corrente elétrica. 
e) o polo positivo é o ânodo. 

 
02 - (ENEM)    

A matéria-prima básica para a fabricação de calçados plásticos é a resina de PVC. A 
seguir é apresentado o fluxograma de fabricação do PVC e sua fórmula química. 

Siglas: PVC - policloreto de vinila; EDC - dicloro etano; MVC - monocloreto de vinila 
 

 
Disponível em: http://ri.grendene.com.br. Acesso em: 15 jun. 2011 (adaptado). 

 
Para a produção do PVC, a obtenção do cloro é proveniente do processo de 

 
a) destilação. 
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b) eletrólise. 
c) fusão ígnea. 
d) filtração a vácuo. 
e) precipitação fracionada. 

 
03 - (UFG GO)  
Baterias de níquel-hidreto metálico, MH, são empregadas em aparelhos eletrônicos como 
telefones, máquinas  fotográficas etc. Considere que a reação global desse tipo de bateria 
seja 

 

MH + NiO(OH)   M + Ni(OH)2 
 

com uma diferença de potencial de saída de 1,35 V. Teoricamente, a tensão mínima, em 
volts, que se deve aplicar para recarregar essa bateria é de: 
 

a) -0,5 
b) -1,0 
c) +0,5 
d) +1,0 
e) +1,5 

 
TEXTO: 1 - Comum às questões: 4, 28 
  
Resíduo eletrônico: redução, reutilização e reciclagem 

 
A popularização dos eletroeletrônicos e a rápida obsolescência dos modelos cria o mito da 
necessidade de substituição, que se torna quase obrigatória para os aficionados em 
tecnologia e para algumas profissões específicas. No entanto, o descarte desenfreado desses 
produtos tem gerado problemas ambientais sérios, pelo volume; por esses produtos 
conterem materiais que demoram muito tempo para se decompor e, principalmente, pelos 
metais pesados que os compõem, altamente prejudiciais à saúde humana. Além disso, 
faltam regras claras e locais apropriados para a deposição desses equipamentos que, em 
desuso, vão constituir o chamado lixo eletrônico ou e-lixo. 
Faz parte desse grupo todo material gerado a partir de aparelhos eletrodomésticos ou 
eletroeletrônicos e seus componentes, inclusive pilhas, baterias e produtos magnetizados. 
Quando as pilhas e os equipamentos eletroeletrônicos são descartados de forma incorreta 
no lixo comum, substâncias tóxicas são liberadas e penetram no solo, contaminando 
lençóis freáticos e, aos poucos, animais e seres humanos. 
A tecnologia ainda não avançou o suficiente para que essas substâncias sejam dispensáveis 
na produção desses aparelhos. O que propõem cientistas, ambientalistas e legisladores é 
que se procure reduzir, reciclar e reutilizar esses equipamentos. 

(http://www.comciencia.br/comciencia/?section=8&edicao=32&id=379, 
acessado em 14.09.2009. Adaptado.) 

 
04 - (FATEC SP)  
Um dos grandes problemas do lixo eletrônico é o pequeno número de empresas que 
conhecem a tecnologia para a reciclagem de produtos como monitores e placas de circuito 
impresso. Uma empresa, com sede em Cingapura, conta como é seu processo de 
reciclagem: 
“Primeiramente separamos a sucata eletrônica por classe, efetuamos a destruição através da 
moagem e exportamos para a usina. Lá é feita uma desintoxicação (processo de elevação de 
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temperatura em câmara selada a 1200ºC e resfriamento em 4 segundos para 700ºC), 
filtragem de dioxinas, liquidificação, separação por densidade, separação por eletrólise, 
decantação, refinagem e solidificação em barras.” 

(http://lixoeletronico.org/blog/o-ciclo-do-lixo-eletr%C3%B4nico-3-reciclagem,  
acessado em 12.09.2009.Adaptado.) 

 
De acordo com o processo de reciclagem exposto são feitas as seguintes afirmações: 

 
I. A decantação é um processo de separação. 
II. A desintoxicação é um processo térmico com taxa de variação térmica, em módulo, na 

ordem de 125ºC por segundo. 
III. A eletrólise consiste num processo químico. 
 

É correto o que se afirma em 
 
a) II, apenas. 
b) I e III, apenas. 
c) I e II, apenas. 
d) II e III, apenas. 
e) I, II e III. 

 
05 - (UEPB)       

Os produtos que podem ser obtidos nas eletrólises das soluções  aquosas de cloreto de sódio 
e nitrato de cálcio são, respectivamente,  

a) gases hidrogênio e cloro; gases hidrogênio e oxigênio. 
b) gases hidrogênio e cloro; gás hidrogênio e cálcio. 
c) gás cloro e sódio; gases nitrogênio e oxigênio. 
d) gás hidrogênio e sódio; cálcio e nitrogênio. 
e) apenas gás cloro; apenas oxigênio. 

 
06 - (UESPI)       

Em relação à eletrólise, analise as afirmativas seguintes. 
1. Em qualquer eletrólise, ocorre uma redução no cátodo e uma oxidação no ânodo. 
2.  Fundamentalmente, a eletrólise é um processo de oxirredução. 
3.  A eletrólise de sais só é possível quando os mesmos são dissolvidos em meio aquoso. 
4.  A eletrólise é uma reação de oxirredução espontânea. 
Estão corretas apenas: 
a) 1 e 3 
b) 1, 2 e 3 
c) 1 e 2 
d) 2 e 3 
e) 3 e 4 

 
07 - (Mackenzie SP)    
Um dos modos de se produzirem gás hidrogênio e gás oxigênio em laboratório é promover 
a eletrólise (decomposição pela ação da corrente elétrica) da água, na presença de sulfato de 
sódio ou ácido sulfúrico. Nesse processo, usando para tal um recipiente fechado, migram 
para o cátodo (polo negativo) e ânodo (polo positivo), respectivamente, H2 e O2. 
Considerando-se que as quantidades de ambos os gases são totalmente recolhidas em 
recipientes adequados, sob mesmas condições de temperatura e pressão, é correto afirmar 
que 
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Dados: massas molares (g·mol–1) H = 1 e O = 16. 
 
a) o volume de H2(g) formado, nesse processo, é maior do que o volume de O2(g). 
b) serão formados 2 mols de gases para cada mol de água decomposto. 
c) as massas de ambos os gases formados são iguais no final do processo. 
d) o volume de H2(g) formado é o quádruplo do volume de O2(g) formado. 
e) a massa de O2(g) formado é o quádruplo da massa de H2(g) formado. 

 
08 - (FCM PB)    
Uma grande porcentagem da poluição vem dos veículos que liberam poluentes 
atmosféricos, como monóxido de carbono, dióxido de azoto, partículas ultrafinas e 
compostos orgânicos voláteis, que podem ter efeitos negativos, não apenas sobre o meio 
ambiente, mas também sobre a saúde humana. A melhor forma de solucionar este 
problema é substituindo a queima de combustível fóssil por um combustível mais limpo. O 
hidrogênio é um excelente substituto, pois ele é facilmente produzido com água e tem um 
excelente aproveitamento. Uma boa forma de produzir hidrogênio é através da eletrólise. 
Este método é bem interessante e relativamente simples: é realizada utilizando-se a energia 
elétrica e água, aplica-se uma tensão maior que 1,23 volts para quebrar a molécula de água 
(H2O) em seus constituintes, o hidrogênio (H2) e o oxigênio (O2). 
 
Quantos mols de hidrogênio se obtêm por eletrólise de 108 g de água? 
Eletrólise da água: H2O   H2 + ½ O2 
(Dado: massa molar da água = 18 g/mol) 

 
a) 2,0 mol 
b) 18 mol 
c) 3,0 mol 
d) 12,0 mol 
e) 6,0 mol 

 
09 - (FGV SP)    
Em um experimento em laboratório de química, montou-se uma célula eletrolítica de 
acordo com o esquema: 

 

 
 

Usaram-se como eletrodo dois bastões de grafite, uma solução aquosa 1,0 mol.L–1 de 
CuSO4 em meio ácido a 20 ºC e uma pilha. 

Alguns minutos, após iniciado o experimento, observaram-se a formação de um sólido 
de coloração amarronzada sobre a superfície do eletrodo de polo negativo e a formação de 
bolhas na superfície do eletrodo de polo positivo. 
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Com base nos potenciais de redução a 20 ºC, 
 

Cu2+ (aq) +2e–   Cu (s)                      + 0,34 V 
2H+ (aq) + 2e–   H2 (g)                          0,00 V 
O2 (g) + 4H+ (aq) + 4e–   H2O (l)      + 1,23 V 

 
É correto afirmar que se forma cobre no 

 
a) catodo; no anodo, forma-se O2. 
b) catodo; no anodo, forma-se H2O. 
c) anodo; no catodo, forma-se H2. 
d) anodo; no catodo, forma-se O2. 
e) anodo; no catodo, forma-se H2O. 

 
10 - (IFSC)    
A figura abaixo representa o esquema de uma célula eletrolítica, usando eletrodos inertes A 
e B e um composto iônico genérico MX fundido, representado por íons livres M+ e X–. 

 

 
(Disponível em: http://www.colegioweb.com.br/eletroquimica-ii-eletrolise/a-celula-

eletrolitica.html.  
Acesso em: 18/5/2015. Adaptado) 

 
Assinale no cartão-resposta a soma da(s) proposição(ões) CORRETA(S). 

 
01. A célula eletrolítica transforma energia elétrica em energia química. 
02. A liberdade de movimento dos íons pode ser adquirida através da fusão ou dissolução, em 

solução aquosa, do composto iônico genérico MX.  
04. Neste processo, o ânion (X–) cede elétrons.  
08. O processo da eletrólise é uma reação de oxirredução. 
16. No cátodo, representado pelo eletrodo A, o cátion M+ sofre oxidação. 
32. O eletrodo A é o ânodo da célula eletrolítica. 

 
11 - (IFSC)    
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O veículo elétrico é aquele que utiliza, pelo menos, um motor elétrico como forma de tração para o transporte 
de pessoas, objetos e cargas. Compreendem os trólebus que recebem energia de uma rede aérea, veículos 
elétricos a bateria que se abastecem na rede elétrica quando estacionados e veículos elétricos híbridos que 
possuem mais de uma fonte de energia para proporcionar tração. Nestes, a energia é gerada a bordo a partir 
de combustíveis convencionais ou de células a combustível que utilizam hidrogênio.  
Embora a venda e utilização de carros elétricos e híbridos ainda seja pequena, mesmo em países mais 
desenvolvidos, existe uma grande oportunidade para a penetração desses veículos no mercado de automóveis.  

Fonte: http://www.mma.gov.br/clima/energia/veiculos-eletricos.  
Acesso em: 2 out. 2014.  

 
Alguns desses carros elétricos utilizam as baterias de lítio, que possuem ânodos de lítio 
metálico. Por essa e outras razões, a produção de lítio mundial está em alta. Uma das etapas 
de obtenção de lítio metálico é a eletrólise de cloreto de lítio.  
Sobre a obtenção de lítio metálico, a partir da eletrólise de cloreto de lítio, assinale no 
cartão-resposta a soma da(s) proposição(ões) CORRETA(S).  

 
01. Na eletrólise de uma solução de cloreto de lítio, há formação de lítio metálico e gás cloro.  
02. O lítio metálico é obtido a partir da eletrólise ígnea do cloreto de lítio.  
04. Tanto na eletrólise ígnea quanto na eletrólise aquosa do cloreto de lítio, há formação de gás 

cloro.  
08. O lítio metálico é produzido no cátodo da célula eletrolítica.  
16. No ânodo da célula eletrolítica ocorre a reação de redução do lítio, produzindo, assim, o 

lítio metálico. 
 
12 - (UEPG PR)    
A figura abaixo apresenta uma cela eletrolítica, contendo uma solução aquosa 0,10 mol/L 
de NaCl e uma fonte externa. Sobre o sistema apresentado, assinale o que for correto. 

 

 
 
01. O cátodo é o eletrodo de grafite e o ânodo é o eletrodo de ferro. 
02. Uma semirreação catódica possível é: 

2H2O(l) + 2e–   H2(g) + 2OH–(aq). 
04. O pH do meio reacional vai diminuir devido à formação de HCl. 
08. No eletrodo de grafite ocorre um processo de redução. 
16. No eletrodo de ferro pode-se observar a reação: Fe(s)   Fe2+(aq) + 2e–. 

 
13 - (UEM PR)    
Assinale o que for correto. 

 
01. A eletrólise é um processo espontâneo em que o cátion doa elétrons e o ânion recebe 

elétrons. 
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02. Para efetuar o processo de eletrólise é necessário que haja íons livres no sistema, o que 
pode ser conseguido pela fusão de uma substância iônica ou pela dissociação de certas 
substâncias em meio aquoso. 

04. Na ordem de descarga de cátions, o íon H+ possui prioridade sobre os metais alcalinos e 
alcalinos terrosos, já que estes últimos possuem potencial de oxidação positivo. 

08. A eletrólise pode ser usada para produzir metais com grande pureza, na ordem de 99,9 %. 
16. A galvanização é uma técnica que consiste em dar revestimento metálico a uma 

determinada peça, colocando-a como cátodo (pólo negativo) em um circuito de eletrólise. 
 
14 - (ACAFE SC)    
Sobre a eletrólise é correto afirmar, exceto: 

 
a) O sódio metálico e hidróxido de sódio pode ser produzido diretamente pela eletrólise 

aquosa do cloreto de sódio. 
b) A aparelhagem da eletrólise é chamada de cuba (ou cela) eletrolítica. 
c) O gás cloro pode ser obtido diretamente tanto na eletrólise ígnea do cloreto de sódio 

fundido, como diretamente na eletrólise de uma solução aquosa de cloreto de sódio. 
d) O metal alumínio pode ser obtido pela eletrólise ígnea da bauxita (Al2O3) fundida. 

 
15 - (UNESP SP)    
Após a realização da eletrólise aquosa, o eletrodo de zinco que atuou como catodo no 
experimento foi levado para secagem em uma estufa e, posteriormente, pesado em uma 
balança analítica. Os resultados dos parâmetros medidos estão apresentados na tabela. 

 

 
 

Escreva a equação química balanceada da semirreação que ocorre no catodo e calcule, 
utilizando os dados experimentais contidos na tabela, o valor da Constante de Avogadro 
obtida. 
Dados:  
Massa molar, em g · mol–1: Zn = 65,4 
Carga do elétron, em C · elétron–1: 1,6 × 10–19 
 
16 - (UEA AM)    
Considere os seguintes valores aproximados: 

 
constante de Faraday = 1 105 C/mol 
massa molar do ouro = 2 102 g/mol 

 
Uma solução aquosa de cloreto áurico (AuCl3) foi utilizada para dourar, por eletrólise, um 
objeto metálico. Após 10 minutos de eletrólise, sob corrente elétrica de 0,2 A, a massa de 
ouro depositada no objeto, em mg, foi aproximadamente 

 
a) 20. 
b) 40. 
c) 60. 
d) 80. 
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e) 100. 
 
17 - (Mackenzie SP)    
O fluoreto de sódio é um sal inorgânico derivado do fluoreto de hidrogênio, usado na 
prevenção de cáries, na fabricação de defensivos agrícolas e pastas de dentes. Nessa última 
aplicação, esse sal inibe a desmineralização dos dentes, prevenindo, por isso, as cáries. Em 
condições e cuidados adequados para tal, foram realizadas as eletrólises ígnea e aquosa 
dessa substância, resultando em uma série de informações, as quais constam da tabela a 
seguir: 

 

hidrogênio gásmetálico sódiocátodo no produzida Substância

 Hion  Naion cátodo no Descarga

água devapor flúor gásânodo no produzida Substância

OHion  Fion ânodo no Descarga

aquosa Eletróliseígnea Eletrólise



  

 
e acordo com seus conhecimentos eletroquímicos, pode-se afirmar que, na tabela 
preenchida com informações dos processos eletrolíticos, 

 
a) não há informações incorretas. 
b) todas as informações estão incorretas. 
c) há apenas uma informação incorreta. 
d) há duas informações incorretas. 
e) há três informações incorretas. 

 
18 - (IBMEC RJ)    
Um experimento de eletrólise foi apresentado por um estudante na feira de ciências da 
escola. O esquema foi apresentado como a figura abaixo: 

 

 
 

O estudante listou três observações que realizou em sua experiência: 
 
I. Houve liberação de gás cloro no eletrodo 1. 
II. Formou-se uma coloração rosada na solução próxima ao eletrodo 2 quando se adicionaram 

gotas de fenolftaleína. 
III. Ocorreu uma reação de redução do cloro no eletrodo 1. 
 

Assinale a alternativa que indica as observações corretas quanto à experiência: 
 
a) I e III 
b) II 
c) I e II 
d) I, II e III 
e) III 
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19 - (UFU MG)    
No processo de galvanoplastia de um anel de alumínio com uma fina camada de ouro, 
insere-se o material em uma solução aquosa de Au(NO3)3 que possui uma placa de ouro 
ligada a um gerador. 

 
Dados: potencial-padrão de redução, Eº (25 ºC, 1 atm, íons = 1 mol L–1) 

 

 
 

Nessa reação de galvanoplastia,  
 
a) a placa de ouro será o cátodo.  
b) o anel deverá ser ligado ao polo negativo de um gerador elétrico.  
c) a solução eletrolítica será condutora de elétrons.  
d) o potencial da cuba eletrolítica será de + 3,16 V.  

 
20 - (UFU MG)    
A eletrólise é um processo químico não espontâneo que consiste na passagem de uma 
corrente elétrica proveniente de um gerador. Dentre suas principais aplicações, destacam-se 
a produção de metais (a partir de soluções aquosas) e a deposição de finas camadas de 
metais sobre peças metálicas – processo também conhecido como galvanoplastia.  

 
Com relação aos processos eletroquímicos, marque, para as afirmativas abaixo, (V) 
Verdadeira, (F) Falsa ou (SO) Sem Opção.  

 
1. A eletrólise aquosa de cloreto de sódio forma gás hidrogênio.  
2. Para a realização da eletrólise ígnea, o eletrólito deve estar fundido.  
3. No caso da eletrólise ígnea, o cátion é atraído pelo polo positivo (ânodo).  
4. Na eletrólise aquosa, os íons positivos da solução são oxidados pelo recebimento de 

elétrons.  
 
21 - (FMJ SP)    
Na obtenção de cobre com alta pureza utiliza-se o refino eletrolítico. Nesse processo faz-se 
a eletrólise, empregando-se como ânodo o cobre metalúrgico com 98% de pureza, uma 
solução aquosa de sulfato de cobre (II) e o cátodo, onde ocorre o depósito de cobre 
purificado. Sobre o refino eletrolítico do cobre é correto afirmar que 

 
a) a oxidação do cobre ocorre no cátodo. 
b) a redução do cobre ocorre no ânodo. 

c) a reação que ocorre no ânodo é Cu0    Cu+2 + 2e–. 
d) os elétrons fluem do cátodo para o ânodo. 
e) o cátodo possui carga positiva. 

 
22 - (UFRN)    
A purificação do cobre é essencial para sua aplicação em fios condutores de corrente 
elétrica. Como esse metal contém impurezas de ferro, zinco, ouro e platina, é preciso 
realizar um processo de purificação na indústria para obtê-lo com mais de 99% de pureza. 
Para isso, é necessário colocá-lo no anodo de uma cuba com solução aquosa de sulfato de 
cobre e aplicar corrente elétrica de forma a depositá-lo no catodo, fazendo-o atingir essa 
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pureza. Apesar de ser um método lento e de consumir grande quantidade de energia, os 
custos de produção são compensados pelos subprodutos do processo, que são metais 
como ouro, platina e prata. O método de purificação do cobre é conhecido como 

 
a) pilha galvânica, sendo que, no anodo, ocorre a oxidação do cobre metálico, e o metal que 

se deposita no catodo é resultado da redução dos íons Cu2+ da solução aquosa.  
b) eletrólise, sendo que, no anodo, ocorre a oxidação do cobre metálico, e o metal que se 

deposita no catodo é resultado da redução dos íons Cu2+ da solução aquosa.  
c) eletrólise, sendo que, no anodo, ocorre a redução do cobre metálico, e o metal que se 

deposita no catodo é resultado da oxidação dos íons Cu2+ da solução aquosa.  
d) pilha galvânica, sendo que, no anodo, ocorre a redução do cobre metálico, e o metal que se 

deposita no catodo é resultado da oxidação dos íons Cu2+ da solução aquosa. 
 
23 - (UFG GO)    
No esquema a seguir, está apresentada a decomposição eletrolítica da água. Nos tubos 1 e 2 
formam-se gases incolores em volumes diferentes. 

 

 
 

Tendo em vista os dados, 
 
a) identifique os gases formados nos tubos 1 e 2 e calcule os respectivos volumes nas CNTP, 

considerando a eletrólise de 36 gramas de água; 
b) escreva a reação de combustão do gás combustível formado em um dos tubos. 

 
24 - (UEM PR)    
Considere duas cubas eletrolíticas ligadas em série, montadas com eletrodos inertes, sendo 
que a primeira (cuba 1) contém MgCl2 fundido e a segunda (cuba 2) contém uma solução 
aquosa de NiCl2. Faz-se atravessar uma corrente elétrica pelo circuito e observa-se que, 
após um determinado tempo, houve um depósito de 3,0 g de Mg metálico. Com base 
nessas informações, assinale o que for correto. 

 
01. A massa de Ni metálico depositada, no mesmo tempo, na cuba 2, é de aproximadamente 

7,4 g. 
02. Na superfície do ânodo da cuba 1, forma-se cloro gasoso. 
04. Na superfície do polo negativo da cuba 2, forma-se H2(g). 
08. Na superfície do ânodo da cuba 2, forma-se cloro gasoso. 

16. A equação da reação global referente à cuba 2 é NiCl2(aq)    Ni0(s) + Cl2(g), e o que resta 
no meio eletrolítico, após uma eletrólise completa, é apenas água. 
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25 - (UFU MG)  
As medalhas olímpicas não são de ouro, prata ou bronze maciços, mas sim peças de metal 
submetidas a processos de galvanoplastia que lhes conferem as aparências características, 
graças ao revestimento com metais nobres. 

 
Sobre o processo de galvanoplastia, assinale a alternativa correta. 

 
a) O processo é espontâneo e gera energia elétrica no revestimento das peças metálicas. 
b) Consiste em revestir a superfície de uma peça metálica com uma fina camada de outro 

metal, por meio de eletrólise aquosa de seu sal. 
c) É um fenômeno físico, pois, no revestimento da peça metálica, ocorrem fenômenos que 

alteram a estrutura do material. 
d) A peça submetida ao revestimento metálico atuará como ânodo e será o eletrodo de sinal 

positivo. 
 
26 - (FUVEST SP)  
O fluxograma ao abaixo representa um processo para a produção de magnésio metálico a 
partir dos íons Mg2+ dissolvidos na água do mar.  

 
a) Preencha a tabela abaixo com as fórmulas químicas das substâncias que foram 

representadas, no   fluxograma, pelas letras A, B, C e D. 

                                                         química Fórmula

DCBASubstância
 

b) Escreva as duas semirreações que representam a eletrólise ígnea do MgCl2, identificando 
qual é a de oxidação e qual é a de redução. 

c) Escreva a equação química que representa um método, economicamente viável, de 
produzir a substância A. 
 



www.youtube.com/quifacil 
 

 
27 - (FUVEST SP)    
Em uma aula de laboratório de Química, a professora propôs a realização da eletrólise da 
água. 
Após a montagem de uma aparelhagem como a da figura abaixo, e antes de iniciar a 
eletrólise, a professora perguntou a seus alunos qual dos dois gases, gerados no processo, 
eles esperavam recolher em maior volume. Um dos alunos respondeu: “O gás oxigênio 
deve ocupar maior volume, pois seus átomos têm oito prótons e oito elétrons (além dos 
nêutrons) e, portanto, são maiores que os átomos de hidrogênio, que, em sua imensa 
maioria, têm apenas um próton e um elétron”. 

Observou‐se, porém, que, decorridos alguns minutos, o volume de hidrogênio recolhido 
era o dobro do volume de oxigênio (e essa proporção se manteve no decorrer da eletrólise), 
de acordo com a seguinte equação química: 

 

2H2O(l)    2H2(g) + O2(g) 
                     2 vols. --- 1 vol. 

 

 
 
a) Considerando que a observação experimental não corresponde à expectativa do aluno, 

explique por que a resposta dada por ele está incorreta. 
Posteriormente, o aluno perguntou à professora se a eletrólise da água ocorreria caso a 
solução aquosa de Na2SO4 fosse substituída por outra. Em vez de responder diretamente, a 
professora sugeriu que o estudante repetisse o experimento, porém substituindo a solução 
aquosa de Na2SO4 por uma solução aquosa de sacarose (C12H22O11). 

b) O que o aluno observaria ao realizar o novo experimento sugerido pela professora? 
Explique. 
 
28 - (FATEC SP)  
Praticamente todos os aparelhos eletrônicos contêm uma ou mais placas de circuito 
impresso, nas quais são soldados os componentes. As trilhas metálicas dessas placas são de 
cobre, como mostra a figura a seguir. 
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Considere as seguintes informações, todas corretas, referentes a procedimentos 
experimentais (I, II, III e IV), que podem ser empregados para obtenção de cobre puro, o 
mais rapidamente possível, a partir de placas de circuito impresso. 

 
I. Ao mergulhar uma mistura de cobre e polímero em ácido nítrico, o cobre reage formando 

uma solução aquosa de nitrato cúprico. O polímero se mantém intacto. 
II. Limpando-se a placa e depois a quebrando em pequenos fragmentos, obtém-se um material 

com maior superfície de contato e que, portanto, reage mais rapidamente. 
III. Submetendo-se uma solução de nitrato cúprico à eletrólise, forma-se cobre metálico puro. 
IV. Filtrando-se uma mistura de polímero e solução de nitrato cúprico, a solução passa pelo 

filtro, mas o polímero fica retido. 
Com base nessas informações, pode-se concluir que, para se obter cobre puro a partir de 
placas de circuito impresso usadas, devem-se realizar esses procedimentos na seguinte 
ordem: 

 
a) II – I – IV – III. 
b) III – II – IV – I. 
c) I – III – II – IV. 
d) III – IV – II – I. 
e) II – IV – I – III. 

 
TEXTO: 2 - Comum à questão: 29 
  
 
Fotossíntese artificial gera hidrogênio para células a combustível 

 
Redação do Site Inovação Tecnológica - 18/02/2010 

 
Fontes de energia do futuro 

 
Células a combustível alimentadas por hidrogênio e por energia solar são as duas maiores 
esperanças para as fontes de energia do futuro, por serem mais amigáveis ambientalmente 
e, sobretudo, sustentáveis. 
A combinação das duas, então, é considerada como particularmente limpa: produzir 
hidrogênio para alimentar as células a combustível, quebrando moléculas de água com a luz 
solar, seria de fato o melhor dos mundos. 
Esta é a chamada fotossíntese artificial, que vem sendo alvo de pesquisas de vários grupos de 
cientistas, ao redor do mundo. 

 
Eletrodo fotocatalítico 
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Uma equipe liderada por Thomas Nann e Christopher Pickett, da Universidade de East 
Anglia, no Reino Unido, criou um fotoeletrodo eficiente, robusto, que pode ser fabricado 
com materiais comuns e de baixo custo. 
O novo sistema consiste de um eletrodo de ouro que é recoberto com camadas formadas 
por nanopartículas de fosfeto de índio (InP). A esse eletrodo, os pesquisadores adicionaram 
um composto de ferro-enxofre [Fe2S2 (CO)6] sobre as camadas. 
Quando submerso em água e iluminado com a luz do Sol, sob uma corrente elétrica 
relativamente fraca, este sistema fotoeletrocatalítico produz hidrogênio com uma eficiência 
de 60%. 

(<http://www.inovacaotecnologica.com.br> Acesso em 08.03.2010. Adaptado) 
 
29 - (FATEC SP)  
Considerando as substâncias químicas empregadas na construção do eletrodo fotocatalítico, 
o qual permite a realização da fotossíntese artificial, pode-se notar que há uma substância 
simples, formada por átomos de um único elemento químico, e substâncias compostas, 
formadas por átomos de mais de um elemento químico. 

 
A única substância simples empregada nesse eletrodo é 

 
a) InP 
b) H2O 
c) Au 
d) O2 
e) Fe2S2 (CO)6 

 
TEXTO: 3 - Comum à questão: 30 
  
 
O uso mais popular do cloreto de sódio é na cozinha, onde é utilizado para acrescentar 
sabor a uma infinidade de alimentos e também como conservante e material de limpeza. É 
na indústria química, no entanto, que ele é mais consumido. São inúmeros os processos 
que fazem uso de produtos do processamento desse sal. 
 
30 - (UNICAMP SP)  
O uso industrial do cloreto de sódio se dá principalmente no processo de obtenção de 
alguns importantes produtos de sua eletrólise em meio aquoso. Simplificadamente, esse 
processo é feito pela passagem de uma corrente elétrica em uma solução aquosa desse sal. 
Pode-se afirmar que, a partir desse processo, seriam obtidos: 

 
a) gás hidrogênio, gás oxigênio e ácido clorídrico. 
b) gás hidrogênio, gás cloro e ácido clorídrico. 
c) gás hidrogênio, gás cloro e hidróxido de sódio em solução. 
d) gás hidrogênio, gás oxigênio e hidróxido de sódio em solução. 

 
TEXTO: 4 - Comum à questão: 31 
  
   
A galvanostegia é um processo usado na metalurgia para produzir revestimentos metálicos 
em qualquer objeto como niquelagem, cromagem, prateação e douradura. 
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Para pratear um objeto de zinco, foi preparada uma solução através da dissolução de 2,0 g 
de nitrato de prata, AgNO3, em água destilada até completar o volume de 50 mL e, 
posteriormente, adicionada a uma cuba eletrolítica. 
 
31 - (FM Petrópolis RJ)    
O objeto a ser prateado teve um papel fundamental como 

 
a) catodo, polo negativo. 
b) catodo, polo positivo. 
c) anodo, polo positivo. 
d) ponte salina. 
e) elemento que sofreu redução. 
 
GABARITO 

 
1) Gab: E 

 
2) Gab: B 

 
3) Gab: E 

 
4) Gab: E 
 
5) Gab: A 
 
6) Gab: C 

 
7) Gab: A 

 
8) Gab: E 

 
9) Gab: A 

 
10) Gab: 15 

 
11) Gab: 14 

 
12) Gab: 27 

 
13) Gab: 30 

 
14) Gab: A 

 
15) Gab:  

Zn2+ (aq) + 2e–   Zn (s) 

6,24  1023  
 

16) Gab: D 
 

17) Gab: C 
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18) Gab: C 
 

19) Gab: B 
 

20) Gab: VVFF 
 

21) Gab: C 
 

22) Gab: B 
 

23) Gab:  
a) No tubo 1, forma-se oxigênio e, no tubo 2, hidrogênio, a partir da reação representada 

abaixo: 

2H2O(l)    2H2(g) + O2(g) 
De acordo com a estequiometria da reação, tem-se que 2 mols de água (36 g) formam 2 
mols de gás hidrogênio (2 x 22,4 L = 44,8 L) e 1 mol de gás oxigênio (1 x 22,4 L = 22,4 L). 

b) H2(g) + O2(g)    2 H2O(l) 
 

24) Gab: 27 
 

25) Gab: B 
 

26) Gab: 
a) 

HClClMg(OH)CaOquímica Fórmula

DCBASubstância

22

 

 
b) 

 (ânodo) 2Cl-      Cl2  +  2e-, oxidação do Cl- 

 (cátodo) Mg2+  +  2e-   Mg, redução do Mg2+ 
 
c) A substância A (CaO) é produzida por pirólise do calcário (CaCO3), de acordo com a 

equação:  

CaCO3 
 CaO  +  CO2 

 
27) Gab:  
a) A resposta está incorreta porque o volume ocupado por gases em mesmas condições de 

temperatura e pressão depende do número de moléculas do gás, independendo de 
tamanho, massa ou composição dos átomos que formam as moléculas desse gás. 

b) O aluno não observaria a liberação dos gases porque a solução aquosa de C12H22O11 não é 
eletrolítica, não conduz corrente elétrica porque a quantidade de íons (provenientes da 
autoionização da água) é insuficiente para permitir a eletrólise. 
 

28) Gab: A 
 

29) Gab: C 
 

30) Gab: C 
 

31) Gab: A  


