
 

 

 

Recuperação do 4° Bimestre – disciplina – Química 

3ºano  

Conteúdo: 
Eletrólise 
Funções orgânicas de função mista 

 

Lista de exercícios 

1- Um estudante resolveu folhear sua chave com prata, utilizando a seguinte montagem: 

 

Nessa célula, a chave corresponde ao: 

a- anodo, que é o pólo positivo. 

b- anodo, que é o pólo negativo. 

c- catodo, que é o pólo positivo. 

d- catodo, que é o pólo negativo. 

e- cátodo, onde ocorre a oxidação. 

2- 2- Os principais fenômenos estudados pela eletroquímica são a produção de corrente 

elétrica, através de uma reação química (pilha), e a ocorrência de uma reação química, pela 

passagem de corrente elétrica (eletrólise). Com relação a esses fenômenos, analise as 

proposições abaixo. 

I.   As pilhas comuns são dispositivos que aproveitam a transferência de elétrons em uma 

reação de oxirredução, produzindo uma corrente elétrica, através de um condutor. 

II.  Em uma pilha a energia elétrica é convertida em energia química. 

III.  O fenômeno da eletrólise é basicamente contrário ao da pilha, pois enquanto na pilha o 

processo químico é espontâneo ∆E > 0, o da eletrólise é não-espontâneo ∆E < 0. 
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Assinale a alternativa correta. 

(A) Somente a proposição II é verdadeira. 

(B) Somente as proposições I e II são verdadeiras. 

(C) Somente as proposições I e III são verdadeiras. 

(D) Somente a proposição I é verdadeira. 

(E) Todas as proposições são verdadeiras. 

3- A produção industrial de alumínio pela eletrólise da bauxita fundida é um processo 

industrial que consome grande quantidade de energia elétrica. A semi-reação de 

redução do alumínio é dada por: 

Al3+ + 3e- → Al 

Para se produzirem 2,7 g de alumínio metálico, a carga elétrica necessária, em coulombs, 

é: 

a- 9650                                   d- 57900 

b- 28950                                 e- 19300 

c- 32160 

4- 

 

a- Li    

b- Al l  

c- Zn   

d- Fe   



e- Cu   

5- A eletrólise de cloreto de sódio fundido produz sódio metálico e gás cloro. Nesse processo, cada íon:  

a- sódio recebe dois elétrons;  

b- cloreto recebe um elétron;  

c- sódio recebe um elétron;  

d- cloreto perde dois elétrons;  

e- sódio perde um elétron.  

6-  (UEL-PR)  Na obtenção de prata por eletrólise de solução aquosa de nitrato de prata, o metal se 

forma no: 

a- Cátodo por redução de íons Ag+ 

b- Cátodo por oxidação de íons Ag+ 

c- Cátodo, por redução de átomos do Ag 

d- Ânodo, por redução de íons Ag+ 

e- Ânodo, por oxidação de átomos Ag 

7- (UFS-SE) Numa célula eletrolítica contendo solução aquosa de nitrato de prata flui uma corrente 

elétrica de 5,0 A durante 9.650 s. Nessa experiência, quantos gramas de prata metálica são obtidos?  

(Dado; Ag = 108) 

8- Determine o tempo necessário para produzir 20 g de cálcio, na eletrólise ígnea do CaCl2, com 

intensidade de corrente igual a 193 A. ( Dados: 1 F =  96500 C; Ca = 40). 

9- (UCSAL-BA) As reações químicas que ocorrem em pilhas e em eletrólise têm uma:   

a- Espontâneas 

b- Exotérmicas 

c- Endotérmicas 

d- Em cadeia 

e- De oxirredução 

10- O gengibre traz muitos benefícios para a saúde de quem o consome. Ele é antibactericida, 

desintoxicante, afrodisíaco e ainda melhora o desempenho do sistema digestório, respiratório e 

circulatório. Tantas propriedades terapêuticas se devem à ação conjunta de várias substâncias, 

principalmente a do óleo essencial, rico nos componentes medicinais cafeno, felandreno, zingibereno e 

zingerona. 

Essa última substância citada é um composto de função mista, conforme se pode ver na sua estrutura 

abaixo: 

 



A respeito da molécula da zingerona, pode-se dizer que ela é formada pelos seguintes grupos funcionais: 

a)      Éter, álcool e cetona 

b)      Éter, álcool e ácido carboxílico 

c)       Éter, fenol e cetona 

d)      Éster, álcool e cetona 

e)      Éster, fenol e cetona 

11- Para conseguir um aumento da massa muscular e diminuição de gordura muitas pessoas utilizam de 

anabolizantes, que são derivados sintéticos da testosterona, que agem exatamente sobre ela, alterando 

seus efeitos biológicos. No entanto, o uso indiscriminado desse tipo de substância pode levar a efeitos 

colaterais graves, como hipertensão, distúrbios de sono, acne, danos irreversíveis ao fígado e diminuição 

da produção de esperma. 

As fórmulas estruturais da testosterona e de dois anabolizantes estão mostradas a seguir. Escreva as 

funções comuns nos três compostos. 

 

R: álcool e cetona 

12- (Covest-2007- mod.) Analise as estruturas abaixo: 



 

Julgue como VERDADEIRAS ou FALSAS as afirmativa a seguir a respeito dos compostos acima: 

a)      A estrutura A apresenta duas funções orgânicas: álcool e ácido carboxílico, ligadas a um anel 

aromático.   F 

b)      O composto B também apresenta duas funções orgânicas: cetona e éster.  F 

c)       O composto C é uma amina terciária: trietilamina. As aminas apresentam um caráter básico em 

razão do par de elétrons livre do nitrogênio.   V 

d)      O composto D é um aldeído.   V 

e)      Se misturarmos os compostos A e C, em um solvente orgânico, deverá ocorrer a formação de um 

sal orgânico.   V 

13- (UFV-MG) O herbicida conhecido como dicamba tem a estrutura: 

 

As funções oxigenadas presentes no composto são: 

a)      Aldeído e éter 

b)      Ácido carboxílico e éter      

c)       Cetona e álcool 

d)      Éster e álcool 

e)      Ácido carboxílico e fenol 

14- As vitaminas são substâncias indispensáveis para o bom funcionamento do nosso organismo. 

Algumas vitaminas que não são sintetizadas pelo nosso corpo precisam ser adquiridas por meio da 



alimentação, pois a sua deficiência pode causar problemas sérios de saúde. Um exemplo está mostrado 

abaixo, que é a estrutura da vitamina C, presente em frutas cítricas, tomates e pimentão verde. Sua 

carência no organismo pode levar à síntese defeituosa do tecido colagenoso e a uma doença chamada 

escorbuto: 

 
Estrutura da vitamina C 

Indique os grupos funcionais presentes na estrutura da vitamina C: 

a) Éter, álcool e cetona 

b) Enol, éster e álcool     

c) Éster, álcool e aldeído 

d) Éster, álcool e cetona 

e) Enol, álcool e ácido carboxílico 

15- (FATEC ) “O amor é química". Mãos suando, coração "palpitando", respiração pesada, olhar perdido. 

Esses sintomas são causados por um fluxo de substâncias químicas fabricadas no corpo da pessoa 

apaixonada. Entre essas substâncias estão: 



 
Substâncias químicas produzidas quando se está apaixonado 

A função química comum às substâncias anteriormente mencionadas é: 

a) fenol. 

b) benzeno. 

c) álcool. 

d) amida. 

e) amina.   

16- Os compostos de funções mistas são aqueles que apresentam duas ou mais funções diferentes e, 

portanto, dois ou mais grupos funcionais diferentes. Abaixo temos um exemplo: 

 O                                                    O 

                                                  // 

     C — CH = CH — CH = CH — C 

    /                                                 \ 

HO                                                   OH 

O nome oficial desse composto é: 

a) Ácido hexanoico. 



b) Ácido hexanodioico 

c) Diácido hexan-dienal 

d) Ácido hex-2,4-dien-1,6-dioico    

e)Ácido hex-3,5-diendioico 

17- O benzopireno (estrutura representada abaixo) éum potente agente cancerígeno, presente na 

fumaça de cigarros, carvão, e também na atmosfera das grandes cidades.  

 

Analise a estrutura e marque a alternativa correta que classifica a cadeia carbônica: 

a- hidrocarboneto insaturado.    

b- Hidrocarboneto de cadeia heterogênea 

c- hidrocarboneto saturado 

d- composto aromático mononucleado 

18- Na eletrólise ígnea do MgCl2, obtiveram-se gás cloro no ânodo e magnésio metálico no cátodo. Para 

tal processo, indique: 

a) As equações que representam as semirreações que ocorrem no cátodo e no ânodo. 

b) A equação da reação global. 

Resposta 

a)Cátodo: Mg
2+

(ℓ) + 2 e
-
 → Mg(s) 

Ânodo: 2Cl
-
(ℓ) → 2 e

-
  + 1Cl2(g) 

b) Reação Global: Mg
2+

(ℓ) +  2Cl
-
(ℓ)  → Mg(s) + 1Cl2(g) 

19 – Dê  o nome das três funções oxigenadas da adrenalina: 
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20- O composto abaixo mencionado representa a estrutura de um alcaloide; nomeie as funções orgânicas 

presentes no comoposto: 

 

 

GABARITO: 1d / 2c / 3b / 4a / 5a / 6 a / 7- 54 gramas / 8- 500 seg / 9e /10c /  11- álcool e cetona / 

12 resposta no exercício / 13b/  14b/ 15e / 116d/  17a / 18 resposta no exercício / 19 – Fenol e álcool 

20- éster, éter , amina 
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