
 

 

PLANO DE RECUPERAÇÃO PARALELA - 2022 

RECUPERAÇÃO – TRIMESTRE: 1°  

Curso: EM                           Componente Curricular: Química 

Série/Ano: 2º ano A 

Professor: Cristine Salvate 

 

Habilidades: EM13CNT101, EM13CNT104, EM13CNT106, EM13CNT107, 
EM13CNT205, EM13CNT301, EM13CNT303, EM13CNT307, EM13CNT309. 

Conteúdo Selecionado:  
Frente A - Capítulo 4: pilhas, p. 34 à p. 47. (Volume 4) 
                  Capítulo 5: eletrólise, p. 48 à p. 55. (Volume 4) 
 
Frente B - Capítulo 4: Classificação dos átomos e das cadeias carbônicas, p.111  
                                     à p. 121. (Volume 4) 
                  Capítulo 5: Nomenclatura de compostos de cadeia normal, p.124 à p.  
                                     132. (Volume 4) 
                  Capítulo 6: Ramificações e nomenclatura de cadeias ramificadas, p.  
                                     133 à p. 142. (Volume 4) 

INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO:  

- Lista de Exercícios - 1,5 pontos 

- Avaliação - 8,5 pontos  

ORIENTAÇÕES DE ESTUDO:  resolver os exercícios da lista de recuperação e os 
exercícios dos capítulos acima - consolidando saberes. 

A lista deve ser entregue no dia da avaliação de recuperação. 

 



 

 

Nome: Número: Valor: 1,5 

Turma: 2A  Professor(a): Cristine Salvate Nota: 

Componente Curricular: Química Data: 

          |           | 

Trimestre: 1º  Ass.:  

 

Lista de exercícios 

1. Se adicionarmos uma solução aquosa de ácido clorídrico (HCl) a duas panelas, uma 
de cobre, outra de alumínio:         

        
teoricamente podemos imaginar as reações: 

I. Cu(s)  +  2 H+(aq)  →  Cu2+(aq)  +  H2(g) 

II. 2 Al(s)  +  6 H+(aq)  →  2 Al3+(aq)  +  3 H2(g) 

 Conhecendo os potenciais de redução: 

 Al3+  +  3 e- ⇌  Al             E0 = - 1, 66 V 

 2 H+  +  2 e-  ⇌  H2          E0 = zero 

 Cu2+  +  2 e-  ⇌  Cu         E0 = + 0,34 V 

a) Indique na equação I:  

Cu(s)  +  2 H+(aq)  →  Cu2+(aq)  +  H2(g) qual espécie se reduz e qual se oxida. 

b) Calcule o ΔE0 para a equação I. 
c) Esse processo é ou não espontâneo. 
d) Indique na equação II:  

2 Al(s)  +  6 H+(aq)  →  2 Al3+(aq)  +  3 H2(g) qual espécie se reduz e qual se oxida. 

e) Calcule o ΔE0 para a equação II. 
f) Esse processo é ou não espontâneo. 
g) A panela de alumínio será corroída pelo ácido? 

 



 

 

 

2. Construa uma pilha com os dados abaixo, e a seguir responda ao que se pede. 

Fe2+  +  2 e-  ⇌ Fe                  E0 = - 0,45 V 

Co2+  + 2 e-  ⇌  Co                 E0 = - 0,28 V 

a) Indique o sentido dos elétrons. 
b) Indique os polos positivo e negativo. 
c) Qual eletrodo é o cátodo? 
d) Qual eletrodo é o ânodo? 
e) Escreva as semirreações. 
f) Escreva a reação global. 
g) Calcule a ddp dessa pilha. 

 

3. As pilhas alcalinas níquel/cádmio são constituídas por um ânodo e um cátodo, imersos 
em uma solução aquosa de hidróxido de potássio. Essas pilhas caracterizam-se por 
apresentar correntes altas e vida útil longa. No entanto, pelo fato de apresentarem 
cádmio em sua composição, elas são consideradas as de maior prejuízo ambiental. 
Os valores dos potenciais de redução para esse tipo de pilhas são: 

I. Cd(OH)2(aq)   +   2e-  ⇌   Cd(s)   2 OH-(aq)           E0 = - 0,82 V 

 

II. 2 [NiO.OH](s)  +  4 H2O  +  2 e-  ⇌  2 [Ni(OH)2 . H2O]  +  2 (OH-)(aq)   E0 = 0,52V 

Com base nessas informações, escreva as semirreações anódicas, catódicas, 
a equação global e a diferença de potencial nesse tipo de pilha. 

4. Na busca por combustíveis mais "limpos", o hidrogênio tem-se mostrado uma 
alternativa muito promissora, pois sua utilização não gera emissões poluentes. O 
esquema a seguir mostra a utilização do hidrogênio em uma pilha eletroquímica, 
fornecendo energia elétrica a um motor. 

 
Com base no esquema: 



 

a) Identifique o eletrodo positivo da pilha. Justifique a sua resposta. 
b) Usando as semirreações indicadas, apresente a equação da pilha e calcule sua 

eletromotriz. 
5. Michael Faraday, comentou que "solução de iodeto de potássio e amido é o mais 

admirável teste de ação eletroquímica"pelo aparecimento de uma coloração azul, 
quando da passagem de corrente contínua. 

a) Escreva a equação que representa a ação da corrente elétrica sobre o iodeto. 
b) Em que polo surge a coloração azul? Justifique sua resposta. 

 

6. O esquema mostra uma representação da eletrólise ígnea do brometo de chumbo II 
(PbBr2) 

 
a) Os cátions Pb2+ migram para o polo negativo. Qual é o nome desse eletrodo? 
b) No polo negativo ocorre uma oxidação ou redução? 
c) Equacione a descarga do Pb2+. 
d) Os ânions Br- migram para o polo positivo. Qual o nome desse eletrodo? 
e) No polo positivo ocorre oxidação ou redução? 
f) Equacione a descarga do Br-. 
g) Equacione a reação global dessa eletrólise. 

 

7. A figura apresenta a eletrólise de uma solução aquosa de cloreto de níquel II, NiCl2. 

    
 

 

 

 São dadas as semirreações de redução e seus respectivos potenciais: 



 

 Cl2(g)  +  2 e-  ⇌  2 Cl-                 E0 = + 1,36 V 

 Ni2+(aq)  +  2 e-  ⇌  Ni(s)                E0 = - 0,24 V 

a) Indique as substâncias formadas no ânodo e no cátodo? Justifique. 
b) Qual deve ser o mínimo potencial aplicado pela bateria para que ocorra 

eletrólise? Justifique. 

 

8. Equacione as reações que ocorrem na eletrólise aquosa das substâncias a seguir, 
indicando os produtos formados nos eletrodos e na solução: 

a) CuBr2; 
b) AgNO3; 
c) CaCl2; 
d) Na2SO4. 

 

9. Equacione as reações que ocorrem na eletrólise ígnea das seguintes substâncias: 
a) NaBr; 
b) MgNO3; 
c) Ag2SO4; 
d) Na2SO4. 

 

10. Classifique os carbonos das cadeias abaixo em carbonos primário, secundário, 
terciário e quartenário. 

  
  

 

11. Classifique as cadeias dadas abaixo utilizando os seguintes critérios: 
● aberta, cíclica, não aromática, aromática e mista; 
● normal ou ramificada; 
● saturada ou insaturada; 
● homogênea ou heterogênea. 



 

 

 Parte I: Dê a nomenclatura utilizando as regras da IUPAC 

 
 Parte II: Dê a nomenclatura utilizando as regras da IUPAC 

 

   
 Parte III: Dê a nomenclatura utilizando as regras da IUPAC 

     
   

 Parte IV: Dê a nomenclatura utilizando as regras da IUPAC 



 

 
 

 

   

 

 


