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1. Uma pilha de Daniell é constituída por elétrodos de cobre e zinco, mergulhados numa solução 

aquosa de sulfato de cobre (II) e sulfato de zinco, respetivamente. A solução de sulfato de cobre 

tem cor azul. A reação ocorre de acordo com a equação química seguinte: 

 

𝑍𝑛(𝑠) + 𝐶𝑢2+(𝑎𝑞) → 𝑍𝑛2+(𝑎𝑞) + 𝐶𝑢(𝑠) 

 

1.1. Indica em que consiste uma pilha e quais os fatores que afetam a diferença de potencial da 

mesma. (15 pontos) 

1.2. Indica o elétrodo que funciona como ânodo e o que funciona como cátodo. (5 pontos) 

1.3. Sabendo que a ponte salina é constituída por um gel de ágar-ágar com um sal de nitrato de 

potássio, KNO3, indica qual o sentido dos iões ao longo da ponte salina. (5 pontos) 

1.4. Indica a função da ponte salina. (10 pontos) 

1.5. Faz o esquema da pilha. (5 pontos) 

1.6. Calcula a força eletromotriz da pilha nas condições padrão. (5 pontos) 

1.7. Seleciona a opção que apresenta a variação do número de oxidação do agente redutor: (5 

pontos) 

(A) -2 

(B) -1 

(C) +1 

(D) +2 

1.8. Ao decorrer do tempo observa-se: (5 pontos) 

(A) A intensificação da cor azul no elétrodo de cobre e o depósito de um sólido avermelhado no 

elétrodo de cobre. 

(B) O desaparecimento da cor azul no elétrodo de cobre e o depósito de um sólido avermelhado 

no elétrodo de cobre. 

(C) A intensificação da cor azul no elétrodo de cobre e o depósito de um sólido cinzento no 

elétrodo de zinco. 

(D) O desaparecimento da cor azul no elétrodo de cobre e o deposito de um sólido cinzento no 

elétrodo de zinco. 

1.9. Relativamente à massa dos elétrodos verifica-se que: (5 pontos) 

(A) A massa do ânodo diminui e a massa do cátodo aumenta. 

(B) A massa do ânodo diminui e a massa do cátodo diminui. 

(C) A massa do ânodo aumenta e a massa do cátodo aumenta. 

(D) A massa do ânodo aumenta e a massa do cátodo diminui. 
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2. Numa célula galvânica constituída por elétrodos de ferro e alumínio verifica-se o fluxo de eletrões. 

Como eletrólitos foram utilizadas soluções aquosas de nitrato de alumínio, Al(NO3)3 e nitrato de 

ferro (II), Fe(NO3)2.  

 

2.1. Faz a legenda da figura. (10 pontos) 

2.2. Das seguintes opções seleciona aquela que apresenta a equação química que ocorre no 

cátodo. (5 pontos) 

(A) 𝐴𝑙3+(𝑎𝑞) + 3𝑒− → 𝐴𝑙(𝑠) 

(B) 𝐹𝑒2+(𝑎𝑞) + 2𝑒− → 𝐹𝑒(𝑠) 

(C) 𝐴𝑙(𝑠) → 𝐴𝑙3+(𝑎𝑞) + 3𝑒− 

(D) 𝐴𝑙(𝑠) → 𝐴𝑙3+(𝑎𝑞) + 3𝑒− 

2.3. Escreve a equação global da pilha. (10 pontos) 

2.4. Explica a razão pela qual são utilizados pedações de zinco sobre o casco metálico de ferro dos 

navios como forma de os proteger contra a corrosão. Na sua resposta deve indicar a designação 

atribuída a essa técnica de proteção de metais. (15 pontos) 

3. Um grupo de alunos realizou uma atividade laboratorial com o objetivo de determinar a 

concentração de um ião complexo de cor azul [Cu(NH3)4]2+. 

3.1. Explica por que o ião apresentado é designado por ião complexo identificando os diversos 

“componentes” do mesmo. (15 pontos) 

3.2. Qual o número de oxidação do elemento central? (5 pontos) 

(A) 0 

(B) +1 

(C) +2 

(D) +3 

3.3. Qual o número de coordenação do completo apresentado? (5 pontos) 

(A) 3 

(B) 4 

(C) 6 

(D) 2 

3.4. Escreve o nome do ião complexo apresentado. (5 pontos) 

3.5. Caracteriza a ligação que ocorre na formação de um ião complexo (15 pontos) 
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3.6. Distingue átomo dador de ligando. (5 pontos) 

3.7. Os alunos na sua experiência utilizaram o facto do complexo apresentar cor visível. Indica a 

que se deve o facto da cor nos complexos. (5 pontos) 

4. O ácido etilenodiaminotetracético (EDTA) permite livrar o organismo do chumbo e dos metais 

pesados, ligando-se a estes por “quelação” e transportando-os pelas vias naturais para fora do 

organismo.” 

4.1. Indica qual a característica do EDTA que faz com que seja um agente quelante como indicado 

no texto. (5 pontos) 

4.2. Indica outra aplicação do EDTA como agente quelante que não seja a referida no texto. (5 

pontos) 

4.3. Indica duas aplicações dos complexos em geral. (5 pontos) 

5. A proteção dos metais perante a corrosão é um problema que preocupa a humanidade que tem 

vindo a desenvolver soluções para o problema. 

5.1. A anodização do alumínio é um processo que se baseia no tratamento eletroquímico do 

alumínio, com o objetivo de proteger esse material de agentes oxidantes. Das seguintes afirmações 

seleciona a verdadeira. (5 pontos) 

(A) A anodização é um processo espontâneo. 

(B) A anodização do alumínio diminui a resistência desse material à corrosão. 

(C) Pelo processo de anodização de uma peça de alumínio fica revestido por uma camada de 

Al2O3. 

(D) A anodização não é um processo de oxidação-redução. 

5.2. Indica, justificando, se a anodização do ferro seria eficaz para a proteção do ferro contra a 

corrosão. (5 pontos) 

5.3. Indica em que consiste a galvanoplastia. (5 pontos) 

5.4. Indica dois metais que são e têm ligas metálicas com elevada resistência à corrosão. (5 pontos) 

6. Em que consiste um elétrodo inerte. (5 pontos) 

7. Indica a principal diferença entre uma célula eletrolítica e uma célula eletroquímica. (5 pontos) 

FIM 

BOA SORTE JOVENS CIENTISTAS! 
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