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GABARITO – ATIVIDADE DE QUÍMICA – 2ª SEMANA 

(ENEM) Questão 01 Valor: 1,0 

       Cerca de 1% do lixo urbano é constituído por resíduos sólidos contendo elementos 

tóxicos. Entre esses elementos estão metais pesados como o cádmio, o chumbo e o mercúrio, 

componentes de pilhas e baterias, que são perigosos à saúde humana e ao meio ambiente. 

Quando descartadas em lixos comuns, pilhas e baterias, vão para aterros sanitários ou lixões a 

céu aberto, e o vazamento de seus componentes contamina o solo, os rios e o lençol freático, 

atingindo a flora e a fauna. Por serem bioacumulativos e não biodegradáveis, esses metais 

chegam de forma acumulada aos seres humanos, por meio da cadeia alimentar. A legislação 

vigente (Resolução CONAMA n° 257/1999) regulamenta o destino de pilhas e baterias após seu 

esgotamento energético e determina aos fabricantes e/ou importadores a quantidade máxima 

permitida desses metais em cada tipo de pilha/bateria, porém o problema ainda persiste. 

Disponível em: http://www.mma.gov.br. Acesso em: 11/ju1./2009 (adaptado.) 

Uma medida que poderia contribuir para acabar definitivamente com o problema da 

poluição ambiental por metais pesados relatado no texto seria 

 

(a) deixar de consumir aparelhos elétricos que utilizem pilha ou bateria como fonte de 

energia. 

(b) usar apenas pilhas ou baterias recarregáveis e de vida útil longa e evitar ingerir 

alimentos contaminados, especialmente peixes. 

(c) devolver pilhas e baterias, após o esgotamento da energia armazenada, à rede de 

assistência técnica especializada para repasse a fabricantes e/ou importadores. 

(d) criar nas cidades, especialmente naquelas com mais de 100 mil habitantes, pontos 

estratégicos de coleta de baterias e pilhas, para posterior repasse a fabricantes e/ou 

importadores. 

(e) exigir que fabricantes invistam em pesquisa para a substituição desses metais tóxicos 

por substâncias menos nocivas ao homem e ao ambiente, e que não sejam bioacumulativas. 

 

COMENTÁRIO: Em questões sobre consciência ambiental, não podemos contar com o 

consenso, nem com o comportamento de todos os seres humanos para descartar as pilhas no 



lugar certo por exemplo. Não só por falta de consciência, mas por falta de acesso ao descarte 

correto pelo governo e pelas empresas distribuidoras do produto nocivo que deveriam ter 

responsabilidade em seu descarte. Assim, a solução passa por  produzir fontes de energia cada 

vez mais limpas que possam ser reincorporadas ao meio ambiente. 

 

Questão 02 Valor: 1,0 

Da última vez que fiz lasanha, pus as sobras na geladeira, dentro de um recipiente de 

aço inoxidável, coberto com papel de alumínio. Quando a retirei da geladeira para aquecer, 

notei que havia buraquinhos no papel laminado, onde o alumínio tocou a lasanha. Trata-se de 

alguma reação química? Se for assim, o que estará a lasanha fazendo com o nosso estômago? 

WOLKE, R. L. O que Einstein disse a seu cozinheiro, Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 2003. 

[Adaptado] 

Em relação ao trecho acima, indique a alternativa correta quanto ao fenômeno que 

ocorreu com o papel de alumínio: 

 

(a) Substâncias ácidas presentes no molho de tomate da lasanha reduziram os átomos 

de alumínio do papel, promovendo seu escurecimento. 

(b) O alumínio, em contato simultâneo com o metal do recipiente e o molho de tomate, 

o meio condutor de elétron, formaram uma pilha, onde ocorreu uma reação de óxido redução 

de forma espontânea. 

(c) Substâncias alcalinas, presentes no molho de tomate da lasanha, reagiram com 

átomos de alumínio do papel, promovendo seu escurecimento. 

(d) Isso ocorreu porque o alumínio não é um material adequado para estar em contato 

com os alimentos de uma forma geral. 

(e) A formação desses buracos no papel de alumínio teria ocorrido de forma mais severa 

se o recipiente utilizado para acondicionar a lasanha fosse também de alumínio. Assim, todo o 

alimento estaria envolvido com este elemento, aumentando a superfície de contato para 

acelerar a reação. 

 

COMENTÁRIO: O alumínio é o que chamamos de um metal ativo, facilmente atacado por 

ácidos, como o cítrico e outros ácidos orgânicos presentes no tomate. Acontece que o molho 

de tomate consegue corroer a cobertura de papel laminado de um recipiente de sobras apenas 

se o recipiente for de metal e não de vidro ou plástico. Quando o metal alumínio está 

simultaneamente em contato com um metal diferente ou condutor elétrico, como o molho de 

tomate, a combinação dos três materiais vai constituir uma verdadeira barreira elétrica. Um 

processo elétrico (mais exatamente eletrolítico) e não um processo químico, é o que corrói o 

papel laminado. Mas não há porque se preocupar em digerir esses alimentos que possuem 

ácidos orgânicos, pois o nosso estômago possui um forro que contém ácidos muito mais fortes 

(ácido clorídrico) do que os ácidos presentes em qualquer outro alimento, o que nos torna 

imunes. 

 

(IFG) Questão 03 Valor: 1,0 



Um estudante de química montou três sistemas constituídos de tubos de ensaio com 

amostras de metais imersos em soluções aquosas salinas para observar a ocorrência de 

reações químicas, conforme a ilustração a seguir: 

 

Tubo 1: Prata metálica (Ag) em solução de sulfato de magnésio (MgSO4) 

Tubo 2: Zinco metálico (Zn) em solução de nitrato de prata (AgNO3) 

Tubo 3: Alumínio metálico (Al) em solução de sulfato de cobre (CuSO4) 

 

 

(a) Apenas no tubo 1. 

(b) Nos tubos 1, 2 e 3. 

(c) Nos tubos 1 e 2. 

(d) Apenas no tubo 3. 

(e) Nos tubos 2 e 3. 

 

COMENTÁRIO:  Os metais inseridos nas soluções possuem um Potencial Padrão de Redução 

menor que o Potencial Padrão de Redução dos metais que estão nas soluções. Por isso, há 

reação química nos tubos 2 e 3. 

 

(IFMT) Questão 04 Valor: 1,0 

Uma dona de casa, após lavar uma panela de alumínio (Al) usando palha de aço (Fe) e 

água com sabão, verificou que o recipiente antes sem brilho voltou a brilhar, e a palha de aço 

perdeu o brilho metálico que antes apresentava. A equação química abaixo mostra a reação 

que ocorreu nessa atividade realizada pela dona de casa. 

Fe(s) + Al3+ (aq) → Fe3+ (aq) + Al(s) 



Referente ao processo de óxido–redução que ocorreu durante a atividade desenvolvida 

pela dona de casa, o qual é representado nessa equação química, assinale a afirmativa correta. 

 

(a) O átomo de ferro sofreu redução e ganhou três elétrons. 

(b) O átomo de alumínio sofreu redução e perdeu três elétrons. 

(c) O átomo de ferro sofreu oxidação e ganhou três elétrons. 

(d) O átomo de alumínio sofreu oxidação e perdeu três elétrons. 

(e) O átomo de ferro sofreu oxidação e perdeu três elétrons. 

 

COMENTÁRIO:  O ferro perde 3 elétrons (sofre oxidação) e o alumínio ganha 3 elétrons (sofre 

redução).  O Eº de Redução do ferro é menor que o Eº de Redução do alumínio. Por isso a 

reação ocorre. 

 

(IFMT) Questão 05(#2925) Valor: 1,0 

Um dos ciclos biogeoquímicos de muita relevância é o do nitrogênio. Nesse ciclo, 

apresentado abaixo, é importante observar que as bactérias precisam transformar as formas 

apresentadas de nitrogênio em nitrato (NO3-), que é a forma absorvida pelas plantas. 

Consequentemente, é a que os animais obtêm, direta ou indiretamente, por meio dos 

vegetais. 

 

Os valores dos números de oxidação (Nox) do nitrogênio, nas substâncias e íons 

apresentados na sequência N2, NH3, NO2- e NO3- , são respectivamente: 

 

(a) +2; +3; +2; -3 

(b) 0; -3; +3; +5 

(c) 0; -3; +4; +6 

(d) +2; -3; -2; -3 

(e) -2; +5; +4; -6 



 

COMENTÁRIO: 

 N2 = NOX igual a zero, pois é uma substância simples; 

NH3 = NOX igual a -3, pois o NOX do hidrogênio é +1, multiplicado por 3 (número de átomos 

do hidrogênio), teremos uma carga de +3; 

NO2- = O NOX do oxigênio é -2, multiplicado por 2 (número de átomos do oxigênio), teremos -

4, como essa espécie é um ânion composto de carga -1, teremos o NOX do nitrogênio igual a 

+3. 

NO3- = O NOX do oxigênio é -2, multiplicado por 3 (número de átomos do oxigênio), teremos -

6, como essa espécie é um ânion composto de carga -1, teremos o NOX do nitrogênio igual a 

+3. 

 

(UFGD) Questão 06 Valor: 1,0 

Após efetuar o balanceamento da equação descrita abaixo, assinale a alternativa 

correta: 

MnO4- + H2C2O4 + H+ → Mn2+ + CO2 + H2O 

 

(a) É uma reação química sem transferência de elétrons.  

(b) Tem perda de elétrons do manganês e ganho de elétrons do carbono.  

(c) Na equação balanceada, a relação entre os coeficientes estequiométricos do MnO4- 

para o H2C2O4 é de 2:3.  

(d) Tem um ganho de elétrons do manganês e perda de elétrons do carbono.  

(e) Tem um ganho de elétrons do manganês e ganho de elétrons do carbono.  

 

COMENTÁRIO:  

Variação do NOX do Mn = de +7 para +2; 

Variação do NOX do C = de +3 para +4. 

 

 

(UFGD) Questão 07 Valor: 1,0 

A bateria de níquel-cádmio, também conhecida como pilha seca, usa a seguinte reação 

redox para gerar eletricidade: 

 

Marque a alternativa correta sobre essa reação e as espécies químicas envolvidas. 

 



(a) O número de oxidação do Cd aumenta de 0 para +2 à medida que Cd(s) é convertido 

em Cd(OH)2(s). 

(b) O NiO2(s) é o agente redutor. 

(c) O Cd é reduzido à medida que Cd(s) é convertido em Cd(OH)2(s). 

(d) O Ni perde elétrons à medida que NiO2(s) é convertido em Ni(OH)2(s). 

(e) O número de oxidação do Ni no Ni(OH)2(s) é +3. 

 

COMENTÁRIO:  Reagentes: 

Cd -> substância simples, portanto tem nox = 0. 

NiO2 -> O Ni tem nox = 4 , pois o oxigênio tem -2.2 = -4 e para a carga ser neutra, o Ni tem que 

ter +4. 

Produtos: 

Cd(OH)2 ->  O Cd tem nox = +2. 

Ni(OH)2  -> O Ni tem nox = +2 

Sofreu oxidação: Cd (O nox foi de 0 para +2, ou seja, perdeu 2 elétrons). 

Sofreu redução: NiO2 (O nox do Ni foi de +4 para +2, ou seja, ganhou 2 elétrons) 

 

(UPE) Questão 08 Valor: 1,0 

 

Considerando-se que a mulher possuía dentes obturados com amálgama (liga de prata, 

mercúrio, cobre e estanho), são feitas algumas afirmativas sobre o processo ocorrido. 

I. Formou-se uma pilha ao se encostar o alumínio no amálgama da obturação, na 

presença de saliva. 

II. A saliva é uma solução ácida e está em contato com o alumínio e a liga metálica da 

obturação. 

III. O alumínio funciona como ânodo da pilha formada, perdendo elétrons, enquanto o 

amálgama é o cátodo da pilha. 

IV. O processo gera uma corrente elétrica, que é conduzida ao cérebro a partir das 

terminações nervosas do dente. 

 



Quais das afirmativas podem ser utilizadas para se construir uma explicação 

cientificamente CORRETA para o choque sentido ao morder o papel-alumínio? 

 

(a) I, III e IV, apenas. 

(b) I e IV, apenas. 

(c) II e IV, apenas. 

(d) I, II e IV, apenas. 

(e) I, II, III e IV. 

 

COMENTÁRIO: Ao morder o alumínio, que possui potencial de redução igual a -1,66 eV, ele 

entra em contato com a amálgama (liga metálica que contém mercúrio) da obturação do 

dente. O mercúrio da obturação, de potencial +0,85 eV, reagirá com o alumínio formando uma 

espécie de pilha, onde a transferência de elétrons gera corrente elétrica. A saliva da boca é 

levemente ácida e está em contato tanto com o amálgama, quanto com o alumínio. 

A partir das reações ofertadas e dos potenciais de redução, podemos saber qual elemento irá 

reduzir, qual irá oxidar e montar uma equação global para a reação entre o mercúrio e 

alumínio, dada a seguir. 

2 Al + 3 Hg2+ → 2 Al3+ + 3Hg 

O mercúrio, que possui maior potencial de redução, é o que vai reduzir, ou seja, ganhar 

elétrons. Cada mol de Hg ganha 2 elétrons na reação. O amálgama então, é o catodo da 

reação. O alumínio oxida, perdendo 3 elétrons. Ele é o anodo, que doa elétrons para o catodo.  

 

 

(UPE) Questão 09 Valor: 1,0 

Analise o fragmento de tirinha mostrado a seguir: 

 

(Disponível em: http://lealchemyst.blogspot.com.br/2012/08/tirinhas-quimicas-um-

tanto-heroicas.html. Adaptado.) 



A afirmação posta ao personagem está correta, porque, durante o processo de 

galvanização, ocorre 

 

(a) a troca do Fe por um metal mais resistente à oxidação. 

(b) a formação de uma camada de óxido ferroso que protege a peça metálica da 

oxidação. 

(c) a formação de uma camada polimérica de PVC sobre a peça, protegendo-a da 

oxidação. 

(d) um recobrimento da peça por uma camada de zinco, que protege a peça metálica da 

oxidação. 

(e) a formação de sulfetos de ferro II e III, que formam uma capa protetora sobre a peça, 

protegendo-a da oxidação. 

 

COMENTÁRIO: O processo de galvanização consiste no recobrimento de ferro ou aço por uma 

camada de zinco, que serve para proteger o metal de reagir com o ambiente, no caso, impede 

que o metal sofra oxidação. 

 

(ENEM) Questão 10 Valor: 1,0 

A calda bordalesa é uma alternativa empregada no combate a doenças que afetam 

folhas de plantas. Sua produção consiste na mistura de uma solução aquosa de sulfato de 

cobre(II), CuSO4, com óxido de cálcio, CaO, e sua aplicação só deve ser realizada se estiver 

levemente básica. A avaliação rudimentar da basicidade dessa solução é realizada pela adição 

de três gotas sobre uma faca de ferro limpa. Após três minutos, caso surja uma mancha 

avermelhada no local da aplicação, afirma-se que a calda bordalesa ainda não está com a 

basicidade necessária. O quadro apresenta os valores de potenciais padrão de redução (E0) 

para algumas semirreações de redução. 

 

MOTTA, I. S. Calda bordalesa: utilidades e preparo. Dourados: Embrapa, 2008 

(adaptado). 

A equação química que representa a reação de formação da mancha avermelhada é: 

 



(a) Ca2+ (aq) + 2 Cu+ (aq) → Ca (s) + 2 Cu2+ (aq). 

(b) Ca2+ (aq) + 2 Fe2+ (aq) → Ca (s) + 2 Fe3+ (aq). 

(c) Cu2+ (aq) + 2 Fe2+ (aq) → Cu (s) + 2 Fe3+ (aq). 

(d) 3 Ca2+ (aq) + 2 Fe (s) → 3 Ca (s) + 2 Fe3+ (aq). 

(e) 3 Cu2+ (aq) + 2 Fe (s) → 3 Cu (s) + 2 Fe3+ (aq). 

 

COMENTÁRIO: A reação ocorre numa faca de ferro (contém ferro metálico em sua 

composição) com CuSO4 (solução com Cu+2) e CaO (Ca+2 presente). A pilha gerada oxida o ferro 

metálico e reduz o cobre II (já que o cálcio produziria um processo eletroquímico com ddp 

negativa – não espontâneo), logo: 

3 Cu2+
(aq) + 2 Fe(s) → 3 Cu(s) + 2 Fe3+

(aq) 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 


