
ÚLTIMA lista de exercícios de Química – Eletroquímica

1  –  Uma  solução  de  nitrato  de  prata,  AgNO3,  é  eletrolisada  entre  eletrodos  inertes.  Faça  um 
esquema da célula eletrolítica e mostre a direção do fluxo de elétrons e dos íons. Escreva as semi-
reações anódicas e catódicas e a reação da célula, sabendo-se que Ag(s) e O2(g) são produzidos.

2 – Uma solução de ácido sulfúrico, H2SO4, é eletrolisada entre eletrodos inertes. 248mL de H2 a 
742mmHg e a 35oC são formados no cátodo durante 38min de eletrólise. Quantos mililitros de O2 

medidos nas mesmas condições de temperatura e pressão são obtidos simultaneamente no ânodo?

3 – Um solução de sulfato cúprico, CuSO4, é eletrolisada entre eletrodos inertes. Se 1,62g de cobre 
são depositados, qual a quantidade de couloubs gasta?

4 – Suponha que 8,69x103C  passa através de uma célula eletrolítica contendo sulfato de cobre. 
Quantos gramas de cobre são depositados sobre o cátodo?

5 – Uma solução de nitrato de prata, AgNO3, é eletrolisada durante 55min usando uma corrente de 
0,335A. Quantos gramas de prata são depositados?

6 – Durante quanto tempo uma corrente de 2,25A deve passar através de uma solução de CuSO 4 a 
fim de depositar 30,0g de cobre metálico?

7 – Calcule o potencial padrão de célula εo para cada uma das seguintes reações redox a 25oC.
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8 – Se todos os reagentes e produtos estão nos seus estados -padrão, quais das seguintes reações 
redox são espontâneas a 25oC?
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9 – Calcule o valor de εo para cada uma das seguintes células:
a) Zn(s) | Zn2+(aq) || I-(aq) , I2(aq) | Pt(s)
b) Mg(s) | Mg2+(aq) || Ag+(aq) | Ag(s)
c) Al (s) | Al3+ (aq) || H+(aq) | H2(g) | Pt (s)
d) Ag (s) | Ag+(aq) || Cl-(aq) | Cl2 (g) | Pt (s)

10 – Calcule a tensão produzida por uma célula de Daniell a 25oC  na qual a [Cu2+] = 0,75molL-1 e 
[Zn2+] = 0,030molL-1.

11 – Calcule a tensão produzida a 25oC pela célula 
Cu(s) | Cu2+ (aq,  0,70molL-1) , Cl-(aq, 1,4molL-1) | Cl2 (g, 725mmHg) | Pt(s)


