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Resumo: 

 

Esta unidade didática é uma proposta para o 
professor abordar Eletroquímica, na segunda 
série do ensino médio, com a utilização de 
um jogo didático, envolvendo os conceitos de 
pilhas ou células eletroquímicas, de modo a 
investigar se esse recurso pedagógico 
educacional pode contribuir para o processo 
de ensino - aprendizagem desse conteúdo 
em Química. A adoção de atividades lúdicas 
se justifica tendo em vista a necessidade de 
diversificar as estratégias e as metodologias 
de ensino para motivar a aprendizagem dos 
conceitos de química, tornando o ensino 
desta disciplina mais dinâmico. A unidade 
didática é composta por quatro módulos, 
totalizando 32 horas, apresentados assim: 
módulo 1 “Investigando os conhecimentos 
prévios sobre Eletroquímica”, investiga a 

partir de um questionário os conhecimentos 
prévios dos alunos sobre eletroquímica e 
mostra ao professor as dificuldades de 
aprendizagem e as concepções alternativas 
desse conteúdo apresentadas pela literatura;  
módulo 2 “Discutindo os conceitos que 
envolvem a Eletroquímica” apresenta 
alguns conceitos químicos importantes para o 
entendimento dos fenômenos de óxido-



redução e pilhas, a partir de atividades 
diferenciadas;  módulo 3 “Desenvolvendo e 
aplicando o jogo TABULEIRO REDOX” 

aborda as etapas de desenvolvimento do jogo 
“Tabuleiro Redox” e como será sua aplicação 
em sala de aula; e o módulo 4 “Avaliando o 
jogo TABULEIRO REDOX” avalia, a partir de 

um questionário, como o uso do jogo didático 
contribuiu para a aprendizagem em 
Eletroquímica nas aulas de Química e a  
reaplicação do questionário inicial com 
objetivo de verificar uma evolução no 
aprendizado dos conceitos de eletroquímica. 
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Olá! Sou o PILHADINHO, mascote desse caderno temático! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDADE DIDÁTICA 
ELETROQUÍMICA 

 
 
 

Autora: Adailze Lenita Meyer / PDE 2016 

 

Olá! Sou o REDOX, vou 

apresentar o jogo 

TABULEIRO REDOX! 

Fonte: Elaborado pela autora do material 



 

APRESENTAÇÃO 

 Esta produção didático-pedagógica consiste em uma unidade didática 

que apresenta um roteiro para abordar Eletroquímica, na segunda série do 

ensino médio, visando investigar as ideias prévias dos alunos em conjunto com 

a exploração dos conceitos químicos sobre fenômenos de óxido-redução e 

pilhas, a serem aplicados no jogo “Tabuleiro REDOX”. 

 Muitas pesquisas apontam que o conteúdo pilhas eletroquímicas são 

consideradas de difícil entendimento por parte dos alunos e pouco explorado 

com atividades diversificadas e lúdicas. Para tanto esse material pretende 

responder a seguinte questão problema: O uso do jogo de tabuleiro, abordando 

o conteúdo eletroquímica e suas concepções alternativas, pode ser 

considerado um recurso pedagógico educacional que contribua no ensino e na 

aprendizagem desse conteúdo de Química no segundo ano do ensino médio? 

 A introdução de uma nova metodologia de ensino e aprendizagem, como 

o uso de jogos didáticos, pode tornar o ensino de Química mais dinâmico e 

motivador para os alunos, sendo esta a pretensão deste material. 

 Essa unidade didática é composta por quatro módulos, totalizando 32 

horas, com as atividades a serem desenvolvidas para a implementação do 

projeto de intervenção pedagógica intitulado de “Jogo Tabuleiro Redox: um 

recurso pedagógico educacional para aprender eletroquímica investigando 

suas concepções alternativas”, no Colégio Estadual Jardim Boa Vista em 

Campo Magro – PR, para os alunos da 2ª Série do Ensino Médio. 

 O módulo 1 “Investigando os conhecimentos prévios sobre 

Eletroquímica” investiga, a partir de um questionário, os conhecimentos 

prévios dos alunos sobre eletroquímica, como também mostra ao professor as 

dificuldades de aprendizagem e as concepções alternativas desse conteúdo 

apresentadas pela literatura. 

 O módulo 2 “Discutindo os conceitos que envolvem a 

Eletroquímica” apresenta alguns conceitos químicos importantes para o 

entendimento dos fenômenos de óxido-redução e pilhas, a partir de atividades 



diferenciadas. 

 O módulo 3 “Desenvolvendo e aplicando o jogo TABULEIRO 

REDOX”1 aborda as etapas de desenvolvimento do jogo “Tabuleiro Redox” e 

como será sua aplicação em sala de aula. 

 O módulo 4 “Avaliando o jogo TABULEIRO REDOX” avalia, a partir de 

um questionário, como o uso do jogo didático contribuiu para a aprendizagem 

em Eletroquímica nas aulas de Química. 

 Esses quatro módulos estão organizados por atividades da seguinte 

maneira: 

Módulos Temas Atividades Horas/módulo 
1 Investigando os conhecimentos prévios 

sobre Eletroquímica 
1 2 

2 Discutindo os conceitos que envolvem a 
Eletroquímica 

2, 3,4,5,6,7 20 

3 Desenvolvendo e aplicando o jogo 
“Tabuleiro Redox” 

8 8 

4 Avaliando o jogo “Tabuleiro Redox” 9 2 
Total: 9 32 

 

 Cada módulo apresenta o tempo previsto para a aplicação de cada 

atividade, os objetivos, as orientações metodológicas para o professor, 

atividades a serem realizadas pelos alunos em “Aplicando o conhecimento” 

e “O que aprenderemos a seguir”, sugerindo links para pesquisa e leitura.  

Além disso, incluímos as seções: i) “Você sabia que: ”, em que são 

destacadas algumas curiosidades sobre Pilhas; ii) “Para saber mais:”, no qual 

indica sugestões de links e artigos científicos para o professor se aprofundar no 

assunto; e iii) “Atividade Colaborativa” com atividades em grupo para os 

alunos realizarem e, depois, exporem para a escola. 

 Desta forma, espera-se contribuir de maneira dinâmica e colaborativa 

para a aprendizagem nas aulas de Química. 

 

Adailze Lenita Meyer 

Professora PDE/2016 

 

                                                
1 O jogo “TABULEIRO REDOX” foi elaborado pela autora dessa produção didática e está 
disponível no apêndice para impressão e aplicação em sala de aula. 



INTRODUÇÃO 

 O grande desafio do professor, na atualidade, é despertar nos seus 

educandos a curiosidade pelo mundo da Química e demonstrar que ela faz 

parte do seu dia-a-dia, utilizando para isso os mais diversos recursos 

educacionais. 

 Segundo Martini; Jurca e Gonçalves (2014, p.3), muitas estratégias de 

motivação podem concretizar a aprendizagem. A autora menciona que o aluno 

é o agente da construção, cabendo ao professor pautar suas aulas nessas 

estratégias. 

 Por outro lado, para Andrade (2010, p.2), uma alternativa para a 

dinamização das aulas é variar as estratégias de ensino. Dentre elas a 

utilização de jogos didáticos. 

 É nesse contexto que o jogo didático ganha espaço como instrumento 

motivador para a aprendizagem de conhecimentos químicos, à medida que 

propõe estímulo ao interesse do estudante (Cunha, 2012. p. 2).  

 De acordo com Oliveira e Soares  

[...] o uso do lúdico para ensinar diversos conceitos em sala de 
aula pode ser uma maneira de despertar o interesse intrínseco ao 
ser humano e, por consequência, motivá-lo para que busque 
soluções e alternativa que resolvam e expliquem as atividades 
propostas. (Oliveira e Soares ,2005, p19)  

  

 A possibilidade de despertar, no estudante, o desenvolvimento do 

espírito crítico e de habilidades para buscar soluções diferenciadas para 

resolução de problemas contribua para sua formação humana. 

 E ainda para complementar, as Orientações Curriculares para o Ensino 

Médio propõem, como estratégia de ensino-aprendizagem, o uso de jogos em 

sala de aula 

“Os jogos e brincadeiras são elementos muito valiosos no processo 
de apropriação do conhecimento. Permitem o desenvolvimento de 
competências no âmbito da comunicação, das relações interpessoais, 
da liderança e do trabalho em equipe utilizando a relação entre 
cooperação e competição em um contexto formativo. O jogo oferece 
estímulo e o ambiente propícios que favorecem o desenvolvimento 
espontâneo e criativo dos alunos e permite ao professor ampliar seu 
conhecimento de técnicas ativas de ensino[...]”. (BRASIL,2008, p.28) 

  



 Portanto, entende-se assim, nessa citação, que as atividades lúdicas e 

jogos podem contribuir para a aprendizagem, proporcionando um ambiente 

cooperativo na sala de aula despertando a criatividade e a motivação dos 

alunos para aprender.  

 A eletroquímica é apontada pelos estudantes como um conteúdo de 

difícil entendimento, que exige do professor metodologias diferenciadas para 

auxiliar na eficiência do processo de ensino-aprendizagem. Para tanto, a 

inserção de jogos didáticos sobre o assunto, em sala de aula, pode contribuir 

para amenizar as dificuldades de aprendizagem que envolvem os fenômenos 

de óxido-redução. 

 Uma extensa pesquisa tem sido realizada sobre a importância de se 

investigar as concepções alternativas no ensino-aprendizagem de diversos 

conteúdos em Química.  

 A literatura apresenta outros termos que representam concepções 

alternativas, como ideias espontâneas, concepções espontâneas, ideias 

prévias. Em seus estudos Núñez e Silva (2007, p.2) apresentam que “as ideias 

prévias são aquelas que o sujeito constrói para interpretar e explicar eventos 

naturais cotidianos”. 

 Então, percebe-se que a concepção alternativa é uma ideia que o 

estudante apresenta para explicar um fenômeno a partir do seu conhecimento 

(experiência) cotidiano, deste modo não se apropria do conhecimento 

científico. 

 As dificuldades de aprendizagem e concepções alternativas dos 

estudantes sobre eletroquímica têm sido discutida em muitos trabalhos na 

literatura. 

 A pesquisa de Caramel e Pacca (2004, p.7),foi aplicada aos estudantes 

do ensino médio e da graduação em Química para conhecer a maneira como 

estes interpretam as reações de óxido-redução durante o funcionamento de 

uma pilha. As dificuldades de aprendizagem versam sobre o entendimento: da 

linguagem científica para os termos oxidação, redução, íons, cátions, ânions; 

da função da ponte salina e da geração de corrente elétrica apenas pela 

transferência de elétrons entre os metais que oxidam e reduzem 

desconsiderando a movimentação das cargas nos eletrólitos e o equilíbrio de 

cargas.  



 Dessa forma destaca-se a importância de se conceituar e interpretar os 

termos técnicos que abrange o tema por parte do professor uma vez que “[...] 

os erros conceituais de significação relativos às reações de óxido-redução, 

parecem ser os pontos fundamentais que tornam sem sentido para o aluno o 

entendimento de pilha”. (CARAMEL E PACCA, 2004, p.11) 

 Já no trabalho de Freire (2011, p.5), as ideias prévias dos estudantes 

sobre eletroquímica são: a diferenciação entre cátodo e ânodo, o entendimento 

da figura esquemática da pilha de Daniel e da pilha de concentração, a 

identificação do sentido do fluxo dos elétrons, a influência da concentração das 

soluções na pilha de concentração, a finalidade da ponte salina e pôr fim a 

associação dos conceitos de óxido-redução ao fluxo de elétrons no sistema. 

Sendo assim, o autor destaca que “as dificuldades de aprendizagem dos 

conceitos e habilidades manifestam-se nas variadas concepções alternativas 

dos estudantes e dos erros na solução de situações-problema e de exercícios”. 

 É nesse sentido que essa unidade didática se fundamenta para auxiliar a 

prática docente a partir do conhecimento das concepções alternativas em 

eletroquímica de forma a contribuir no processo de ensino-aprendizagem em 

Química. 

 Entende-se, assim que as atividades lúdicas e jogos podem contribuir 

para a aprendizagem, proporcionando um ambiente cooperativo na sala de 

aula despertando a criatividade e a motivação dos alunos para aprender. Dessa 

forma, o uso de jogos didáticos em sala de aula pode contribuir para superar 

algumas dificuldades de aprendizagem em Eletroquímica, sendo este um dos 

nossos objetivos na presente produção didática. 

 



 

MÓDULO 1 
 

INVESTIGANDO OS CONHECIMENTOS PRÉVIOS SOBRE 

ELETROQUÍMICA  
  

 Esse módulo apresenta a atividade 1 que investiga, a partir de um 

questionário, os conhecimentos prévios dos alunos sobre eletroquímica. E 

mostra ao professor as dificuldades de aprendizagem e as concepções 

alternativas sobre reações de óxido-redução e pilhas descritas na literatura  

 

Atividade 1 

Investigando os conhecimentos prévios dos alunos 

 

Tempo previsto: 2 horas 

Objetivos: 

- Subsidiar o professor sobre o que são concepções alternativas ou ideias 

prévias em eletroquímica a partir da literatura. 

- Investigar, a partir de um questionário, as ideias prévias dos alunos sobre 

pilhas e fenômenos de oxido-redução. 

 

 

 

 

 

 
 

Professor(a), nessa atividade vamos aplicar um questionário para identificar 

as ideais prévias dos alunos sobre pilhas e fenômenos de óxido-redução. 

Para conhecer mais sobre concepções alternativa em Eletroquímica, leia 

“As concepções da condução elétrica e o funcionamento da pilha de Neusa 

J.C. Caramel e Jesuína L.A. Pacca, disponível em: 

http://www.cienciamao.usp.br/dados/epef/_asconcepcoesdaconducaoel.trab

alho.pdf  

Acesso em: 28 set.2016 

http://www.cienciamao.usp.br/dados/epef/_asconcepcoesdaconducaoel.trabalho.pdf
http://www.cienciamao.usp.br/dados/epef/_asconcepcoesdaconducaoel.trabalho.pdf


   

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientação Metodológica para o Professor 

  

 O questionário a seguir, será aplicado aos alunos para conhecer as ideias 

prévias por eles apresentadas que irão subsidiar o estudo de Eletroquímica. 

 Após a aplicação do questionário, será feita uma análise e tabulação das 

informações que identificam quais os conceitos químicos fazem parte do 

cotidiano do aluno. 

 

 

 

 

 

 

 

Você sabia que: 

 “As ideias prévias são aquelas que o sujeito 

constrói para interpretar e explicar eventos 

naturais cotidianos”. Núñez e Silva (2007, p.2) 

 

Para saber mais: 

O artigo citado acima relata uma pesquisa que 

investiga a interpretação que os alunos do ensino 

médio dão às reações de óxido-redução e a 

dificuldades de explicarem os fenômenos 

microscópicos que ocorrem na célula eletroquímica 

em funcionamento. 



Aplicando o conhecimento: 

QUESTIONÁRIO 1  

CONHECIMENTOS PRÉVIOS SOBRE ELETROQUÍMICA 

Caro aluno, as questões a seguir pretendem investigar o que você conhece sobre os fenômenos que ocorrem nas pilhas 
elétricas tão presentes em nosso dia-a-dia. Suas respostas são muito importantes para o planejamento das próximas 
atividades. 

1) Você já estudou sobre reação de óxido-redução? 
(   ) sim   (   ) não 
 
2) Você sabe o que significa o termo FERRUGEM? 
(   ) sim  (   ) não 
 
3) A ferrugem ocorre em que tipo de material que você conhece? 
(    ) plásticos (    ) metais  (    ) concreto  (  ) borracha  
 
4) Na Química, o termo FERRUGEM está associado a: 
(    ) oxidação dos metais  (    ) redução dos metais 
 
5) Em seu dia-a-dia você utiliza pilha comum ou bateria em muitos aparelhos eletrônicos como fonte de energia. 
Essa energia pode ser obtida a partir de reação química? 
(    ) sim   (   ) não 
 
6) Você tem curiosidade de saber o que tem dentro de uma pilha elétrica? Por quê? 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
 
7) As pilhas comuns não funcionam mais depois de um certo tempo de uso. Por que será que isso acontece? 
_____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
 
8) A pilha não funciona se colocada de maneira invertida dentro de um aparelho eletrônico. Por que será que isso 
ocorre? 
_____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
 
9) Falar em oxidação separadamente de redução é o mesmo que bater palma com uma mão só? O que você 
entende por essa afirmação? (Questão retirada de: KLEIN, S.G.,BRAIBANTE, M.E.F., Reações de óxido-redução: concepções 

conceituais de estudantes do nível médio. In: X Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências – X-ENPEC, Águas de 

Lindóia, SP, 2015. Anais. Disponível em: http://www.xenpec.com.br/anais2015/resumos/R1088-1.PDF. Acesso em: 10 jun, 2016.) 

_____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
 
10) A corrosão é a oxidação indesejada de um metal, ela diminui a vida útil de produtos de aço, como pontes e 
automóveis. A corrosão de um prego, por exemplo, é muito comum, e pode ser representada pela reação:  

4Fe(s) + 3 O2(g) + 6H2O(l)→ 2Fe2O3(s) + 6 H2O(l) 
 Indique qual espécie sofre oxidação, qual sofre redução. Como você chegou a essa conclusão?  
(Questão retirada de: KLEIN, S.G.,BRAIBANTE, M.E.F., Reações de óxido-redução: concepções conceituais de estudantes do nível 

médio. In: X Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências – X-ENPEC, Águas de Lindóia, SP, 2015. Anais. 

Disponível em: http://www.xenpec.com.br/anais2015/resumos/R1088-1.PDF. Acesso em: 10 jun, 2016.) 

_____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 

 
Obrigada pela sua colaboração! 

http://www.xenpec.com.br/anais2015/resumos/R1088-1.PDF
http://www.xenpec.com.br/anais2015/resumos/R1088-1.PDF


 

O que aprenderemos a seguir: 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 

 
 

Caro aluno, você já deve ter ouvido falar sobre a ferrugem em materiais 

metálicos. Para entender como isso ocorre é importante saber as 

espécies que oxidam e que se reduzem, a partir do número de oxidação 

(nox). Consulte seu livro didático de Química, e leia sobre óxido-redução! 



 

MÓDULO 2 
 
 

Discutindo os conceitos que envolvem a 
Eletroquímica 

 

 Esse módulo apresenta seis atividades diferenciadas que discutem 

alguns conceitos químicos importantes para o entendimento dos fenômenos de 

óxido-redução e pilhas. São elas: 

 

Nº da 

Atividade 

 

Conteúdos 

Tempo 

(h) 

2 Noções de número de oxidação (nox) 2 

3 Identificando reações de óxido-redução (redox) 2 

4 A eletroquímica está presente no nosso dia-a-dia? Como? 2 

5 História da Eletricidade e da Pilha 2 

6 Conhecendo a pilha de Daniel 4 

7 Entendendo o potencial elétrico da pilha (ddp) 4 

 

 
Atividade 2 

Noções de número de oxidação (NOX) 

 
Tempo previsto:  4 horas 

Objetivos: 

- Identificar, a partir do número de oxidação (nox), as espécies que reduzem e 

oxidam numa reação. 

- Conhecer as regras básicas para determinar o número de oxidação nas 

substâncias. 



Orientação Metodológica para o Professor 
 

 
 

Texto base: 

Número de Oxidação e suas Regras Básicas 

 A literatura apresenta algumas regras básicas para a determinação do 

nox, demonstrada na tabela 2.1. 

 

REGRAS BÁSICAS PARA DETERMINAR O NOX 

Espécies Químicas Número de Oxidação (nox) 

Substâncias simples (O2, N2, Fe) 0 (zero) 

Hidrogênio +1 

Oxigênio - 2 

Halogênios (Cl, F, Br, I) -1 

Metais alcalinos (Li, Na, K, Rb, Cs, Fr) +1 

Metais alcalinos terrosos (Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra) +2 

A soma dos NOX de todos os átomos de qualquer espécie química sempre será 
igual a ZERO. 

Nas espécies iônicas, a soma dos NOX é sempre igual a carga do íon. 
(Adaptada: SANTOS, Widson Luiz Pereira dos; MOL, Gerson de Souza. Química Cidadã. 2. ed. São Paulo: Editora 

AJS, 2013. 3 v.) 

 Tabela 2.1. Nox dos elementos químicos. 

 

 O número de oxidação (nox) permite identificar as espécies que se 

oxidam são consideradas redutoras (agente redutor). As que se reduzem, são 

oxidantes (agente oxidante) numa reação de óxido-redução. Em síntese: 

Professor(a), vamos demonstrar nessa atividade como o número de 

oxidação (nox) das substâncias, que participam da reação, caracterizam 

as espécies que se oxidam e se reduzem. Apresentamos um texto base 

para sua fundamentação e atividades a serem realizadas com os alunos 

na seção “aplicando o conhecimento”. 

 



  

 

 Vamos exemplificar a variação do número de oxidação na reação de 

corrosão do metal ferro pelo ácido clorídrico, ou seja: 

 

                                    Oxidação/Agente Redutor 

 
Fe0(s) + 2 H+1Cl (aq) → Fe+2Cl2 (aq) + H2

0(g) 
 

Redução/ Agente Oxidante 

 
 O nox do ferro varia de 0 para +2, aumentando, portanto, o Fe se oxida, 

enquanto para no hidrogênio o nox varia de +1 para 0, diminuindo, se reduz. 

 Para ilustrar esta reação, apresenta-se a figura 2.1. 

 

 

Figura 2.1. Reações do ácido clorídrico (HCl) com o metal ferro (Fe) e com metal cobre (Cu). 

 

 

 
Nesta reação é produzido gás hidrogênio (H2) identificado pelas bolhas em torno 

do metal ferro (Fe). O mesmo não ocorre com o metal cobre (Cu).  



 A seguir, vamos realizar algumas questões para fixação dos conteúdos 

dessa unidade. 

 

Aplicando o conhecimento: 

 

1) Vamos ao laboratório de informática para acessar o site: 

http://www.labvirtq.fe.usp.br/simulacoes/quimica/sim_qui_dente.htm e realizar a 

atividade proposta.  

 No recurso multimídia, a seguir, a simulação “O Dente” apresenta o 

cálculo do nox da substância hidroxiapatita, fosfato de cálcio cristalino 

(Ca10(PO4)6(OH)x) substância presente no esmalte do dente. 

 Anote em seu caderno o resultado do nox da substância para a 

discussão com seu professor. 

 

2) O alumínio é um metal de grande aplicabilidade na nossa sociedade devido 

sua leveza e boa condutibilidade térmica. É obtido da bauxita, Al2O3.2H2O. A 

reação que descreve o processo: 2 Al2O3(s) → 4Al (s)+ 3 O2 (g) 

Calcule o nox de todas as substâncias envolvidas e indique os elementos que 

reduziram e que oxidaram. (Questão adaptada: SANTOS, Widson Luiz Pereira dos; MOL, Gerson de 

Souza. Química Cidadã. 2. ed. São Paulo: Editora AJS, 2013. 3 v.) 

 

3) Na reação MnO2(s) + C(s) → Mn(s) + CO2(g)↑, que mostra a produção do 

metal Manganês (Mn) a partir do minério pirolusita (MnO2), indique a espécie 

que é o agente redutor e a que é o agente oxidante. (Questão adaptada: SANTOS, Widson 

Luiz Pereira dos; MOL, Gerson de Souza. Química Cidadã. 2. ed. São Paulo: Editora AJS, 2013. 3 v.) 

 

4) Determine o nox dos átomos indicados em cada um dos compostos: a) O 

carbono (C) no dióxido de carbono (CO2), um dos grandes causadores do 

efeito estufa. 

b) O enxofre (S) no ácido sulfúrico (H2SO4), muito utilizado na indústria 

química. 

(Questão adaptada: ANTUNES, M. T. Ser protagonista: Química – 2ºano. 2ªed. São Paulo. Ed.SM, 2013.431 p.) 

http://www.labvirtq.fe.usp.br/simulacoes/quimica/sim_qui_dente.htm


 

O que aprenderemos a seguir:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caro aluno,  

Você sabia que muitas reações de óxido-redução estão presentes em 

nosso dia-a-dia?  Acesse o link: http://alunosonline.uol.com.br/quimica/.html 

(Acesso em 05 de out. 2016) que mostra alguns exemplos dessas 

reações. Não esqueça que o que aprendemos sobre número de 

oxidação, visto nessa atividade, facilitará o reconhecimento de uma 

reação de óxido-redução. 

 

 

http://alunosonline.uol.com.br/quimica/.html


 

Atividade 3 

Identificando reações de óxido-redução (redox) 

 
Tempo previsto: 2 horas 

Objetivo: Reconhecer a ocorrência de uma reação química de óxido-redução 

do metal zinco em solução de sulfato de cobre. 

 

Orientações metodológicas para o professor: 

 

 

 

 

 

 

 

 Os alunos assistirão o vídeo (figura 3.1), indicado no link abaixo, que 

mostra uma reação espontânea de óxido-redução, quando se mergulha uma 

placa de zinco (Zn) em uma solução de sulfato de cobre (CuSO4). 

 O zinco metálico (Zn) se oxida na presença dos íons cobre (Cu+2) 

adquirindo a cor avermelhada, enquanto a cor azulada da solução de sulfato de 

cobre se torna menos intensa, devido ao consumo dos íons Cu+2. 

 A reação que representa o fenômeno é: 

Zn(s) + Cu+2 (aq) → Zn+2 (aq) + Cu(s) 

 

Disponível em:  

http://www.quimica.seed.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=9441 

Acesso em: 28 set.2016 

 

Professor(a), nessa simulação, vamos observar e analisar uma 

reação de óxido-redução entre o metal zinco mergulhado numa 

solução de sulfato de cobre. Acesse o link abaixo e discuta com 

seus alunos os fenômenos que ocorrem na reação. Não deixe 

de realizar as atividades do “aplicando o conhecimento”. 

 
 

http://www.quimica.seed.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=9441


 

Figura 3.1. Reação de óxido-redução entre zinco (Zn) e solução de sulfato de cobre (CuSO4). 

 
Aplicando o conhecimento: 
 
Vamos pensar sobre o vídeo! 

1) Represente a partir de um desenho a reação espontânea da placa de zinco 

mergulhada na solução de sulfato de cobre demonstrada no vídeo? 

 

2) Analisando a variação do nox dos metais envolvidos na reação, indique o 

metal que se oxida e o metal que se reduz. 

 

ATIVIDADE EXPERIMENTAL 
 

 

Duração: 2 horas 

Objetivo: - Demonstrar uma reação de óxido-redução entre o alumínio de 

uma lata e uma solução de sulfato de cobre. 

 

Orientações metodológicas para o professor: 

 
 

Professor(a), nessa aula experimental que demonstra, de forma 
simples, a oxidação do metal alumínio e a redução de íons de cobre. 
Discuta com os alunos a reação! Teste o experimento antes aplicá-lo e 

tome todos os cuidados necessários. 



VAMOS AO EXPERIMENTO! 

 

Reação de Alumínio e Cobre 
Materiais: 
 
 • 1 lata de refrigerante  
• Lixa • Cloreto de sódio (sal de cozinha) • Solução de sulfato de cobre (o sulfato de cobre pode 
ser adquirido em casa de produtos para piscina) 
 
Procedimento: 
 
Corte a parte superior da lata e logo depois lixe uma parte do interior para retirar a película de 
plástico existente dentro dela.  
Prepare uma solução diluindo 25g de sulfato de cobre em 100 mL de água. Transfira essa 
solução para dentro da lata até acima da parte lixada. Adicione um pouco de cloreto de sódio na 
solução de sulfato de cobre, e observe o que acontece. 
 
O que ocorre?  
 
A solução de sulfato de cobre será transferida para dentro da lata até a cobertura da parte lixada 
e será observado que nada ocorre. Porém ao adicionar um pouco de cloreto de sódio nesta 
solução, imediatamente a solução começará a reagir com a parte lixada da lata que será oxidada 
e partirá ao meio. Na parte não lixada da lata nada ocorrerá, isto porque as latas de alumínio 
possuem um revestimento interno a base de uma película de plástico, a qual protege o alumínio 
do ataque do líquido colocado em seu interior. O íon cobre será reduzido para metal cobre e o 
metal alumínio será oxidado para íon alumínio. Abaixo as semi-reações e a reação redox: 

Ânodo: Al(s)  Al3+(aq) + 3e- 
 

Cátodo: 3Cu+ (aq) + 6e-  3Cu(s) 
 

Reação global: 2Al(s) + 3Cu2+(aq)  2Al3+(aq) + 3Cu(s) 
 
Fonte: Este experimento foi baseado no livro "Chemical Demonstrations - A Sourcebook for 
Teachers"- V.1, 2ªed. Editora ACS, Washington, p.152, 1988.   
 
Disponível em: http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnica.html?id=21061  
Acesso: 26 ago 2016 
http://www.uenf.br/uenf/centros/cct/qambiental/ag_experaluminio.html 
 

 
Aplicando o conhecimento: 
 
1) Discuta e represente com seu alunos as semi-reações de alumínio e do 
cobre que ocorre nesse fenômeno de óxido-redução. 
 
2) Represente a partir de um desenho o experimento. 
 
 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnica.html?id=21061
http://www.uenf.br/uenf/centros/cct/qambiental/ag_experaluminio.html


3) A partir das reações do exercício 1, indique: 
 

Metal que oxida Metal que reduz Agente oxidante Agente redutor 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

O que aprenderemos a seguir: 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Para saber mais: 

Professor (a), sugerimos a leitura de: CORROENDO UMA 

LATINHA COM UMA SOLUÇÃO DE 0,5 M DE SULFATO DE 

COBRE de RAMOS, G.C., WATANABE, L.A..,VALE, T.A.T 

disponível em: 

http://www.abq.org.br/cbq/2012/trabalhos/13/470-10090.html 

Acesso: 14 set 2016. 

 

Caro aluno, 

Agora que você aprendeu sobre as reações de óxido-redução, vamos 

pensar: 

O que será que estuda a Eletroquímica? E quais as suas aplicações no 

nosso dia-a-dia? Consulte seu livro didático de Química para saber mais 

sobre o assunto. Isso facilitará o entendimento da próxima atividade. 

http://www.abq.org.br/cbq/2012/trabalhos/13/470-10090.html


 

Atividade 4 

A Eletroquímica está presente no nosso dia-a-dia? Como? 

 
Tempo previsto: 2 horas 

 

Objetivo: Conhecer o que estuda essa área da Química, tão presente em 

nosso cotidiano. 
 

Orientação Metodológica para o Professor 
 

 

 

 

 

 

 

Texto base: 

A Eletroquímica e suas aplicações 

 A Eletroquímica é um ramo da química que aborda a transferência de 

elétrons a partir de reações de óxido-redução e produção de corrente elétrica. 

Os processos que envolvem essas reações são conhecidos como pilhas ou 

células eletroquímicas e eletrólise.  

 De acordo com Reis (2014, p.265), “a eletroquímica é o ramo da 

Química que estuda a aplicação do fenômeno de transferência de elétrons com 

o objetivo de converter energia química em energia elétrica e vice-versa” (figura 

4.1). A autora denomina as conversões de energia de pilha e ou eletrólise, 

conforme mostrado a seguir: 

 

Adaptado de Reis, 2014, p.265. 

 

  

 

  

Figura 4.1. Representação de pilha e eletrólise 

Energia 

química 

Energia 

elétrica 

Pilhas: espontâneo 

Eletrólise: não espontâneo 

Professor, nessa atividade, vamos discutir onde a Eletroquímica 

está presente e a nossa preocupação com o meio ambiente. 

Use o texto base a seguir para sua fundamentação. E ainda leia e 

discuta com seus alunos o texto: “Descarte correto de pilhas e 

baterias” e suas atividades.  

 



 Antunes (2013, p. 219) apresenta em seu livro que “uma grande 

vantagem das reações de oxirredução espontâneas é que podem ser utilizadas 

para gerar eletricidade. Para, isso, basta montar um aparato denominado de 

pilha”. São muito aplicadas no dia-dia em aparelhos eletrônicos, celulares e 

brinquedos. Já o processo de eletrólise aplicado em processos industriais como 

galvanoplastia e anodização, usa a corrente elétrica para provocar uma reação 

de óxido-redução, portanto considerado não-espontâneo.  

 As reações de óxido-redução, são comuns, como por exemplo a 

ferrugem nos metais, no funcionamento do bafômetro e dos airbags, revelação 

fotográfica, lentes de óculos fotossensíveis, além de representar o 

funcionamento das pilhas e baterias.  

 

 

  

 

 No texto a seguir, vamos conhecer o processo correto para o descarte e 

pilhas e baterias devido a presença de metais pesados em sua composição. 

Você sabia que: 

 As pilhas comuns são uma fonte de energia que 
através de uma reação de óxido-redução 
transformam energia química em energia 
elétrica, tão útil no nosso dia-a-dia. 
 

Professor, questione aos seus alunos: 
Devido ao grande uso de pilhas e baterias no mundo moderno, 
temos que nos preocupar o que fazer com esses materiais 
quando não servem mais. Como deve ser o descarte de pilhas e 
bateria? 



 

Descarte correto de pilhas e baterias usadas 
 
Publicado por: Líria Alves de Souza em Química Ambiental 
Disponível em: http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/quimica/descarte-correto-pilhas-baterias-usadas.htm 
Acesso em: 20 nov. 2016 

  
 As pilhas e baterias de uso doméstico apresentam um grande perigo quando 
descartadas incorretamente. Na composição dessas pilhas são encontrados metais pesados 
como: cádmio, chumbo, mercúrio, que são extremamente perigosos à saúde humana. Dentre 
os males provocados pela contaminação com metais pesados está o câncer e mutações 
genéticas.  
 Só para esclarecer, as pilhas e baterias em funcionamento não oferecem riscos, uma 
vez que o perigo está contido no interior delas. O problema é quando elas são descartadas e 
passam por deformações na cápsula que as envolvem: amassam, estouram, e deixam vazar o 
líquido tóxico de seus interiores. Esse líquido se acumula na natureza, ele 
representa o lixo não biodegradável, ou seja, não é consumido com o passar 
dos anos. A contaminação envolve o solo e lençóis freáticos prejudicando a 
agricultura e a hidrografia. 
 Justamente por serem biocumulativas é que surgiu a necessidade do 
descarte correto de pilhas e baterias usadas. 
  Como a própria ilustração já diz, o que não pode ser feito é o descarte 
desses materiais no lixo comum. Já existem leis que obrigam os fabricantes a 
receberem de volta pilhas e baterias, e desta forma dar a elas o destino 
adequado. Seria fundamental que também colocassem advertências na própria 
embalagem do produto, avisando dos eventuais perigos oferecidos pelo descarte incorreto do 
material.  
 O que você consumidor pode fazer? O ideal é separar o lixo tóxico do restante, dessa 
forma você facilita a coleta e posterior armazenagem em aterros especiais. Mas se optar pelo 
envio ao fabricante, estará alertando-o de sua preocupação e, quem sabe dessa forma, ele tome 
consciência de sua responsabilidade como produtor e dê destino correto ao seu produto após o 
uso. 

 

Aplicando o conhecimento: 
 
 Com a leitura do texto, vamos fazer uma reflexão sobre: 

 

1) Por que devemos nos preocupar ao jogar no lixo comum as pilhas que não 

funcionam mais? 

2) Por que a composição da pilha pode afetar nossa saúde? 

3) Qual a maneira correta de descarte de pilhas? O que o texto sugere? 

4) Você pratica, em sua casa, o descarte da pilha no lixo reciclável? Por quê? 

5) “As pilhas quando são descartadas podem oferecer riscos à saúde e a 

natureza”. Justifique essa afirmação. 

 

http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/quimica/quimica-ambiental.htm
http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/quimica/descarte-correto-pilhas-baterias-usadas.htm


6) As palavras marcadas em negrito no texto estão no caça-palavra abaixo, 

vamos procurá-las. 

 

A C H U M B O C H U I O P L A C E 

C W Q R E I F O U L I X O N G J K 

A A D C R O H N E F H I O P R S R 

D I C O C C N T R B A T E R I A S 

M F B N U U A A S E T Y U I C R Q 

I A V S R M Z M A D G H J K U E E 

O R C C I U E I F F V C B N L D L 

M G N I O L R N D E S C A R T E I 

N O Y E R A U A Q R P F T G U W Q 

B R I N C T T Ç E B I G G H R S U 

D D K C A I A A R F L H H K A C I 

G I L I N V N O H V H J J L E V D 

C H N A C A D T I B A K K Ç F B O 

F R E E E S B I O N S O L I V C F 

T A T E R R O S P M A D E B J L Ç 

X X S Z B I O D E G R A D A V E L 

 
 
 

Atividade Colaborativa: 

 

 Com a reflexão e o debate realizado com 

os alunos a partir do texto, proponha aos seus 

alunos elaborarem pequenos cartazes informativos sobre a “importância do 

descarte correto das pilhas” e “o perigo da contaminação nos metais pesados 

das pilhas para o meio ambiente” para divulgar essas informações pela escola. 

 

 

 

Fonte: SEED/PR - Multimeios 



O que aprenderemos a seguir: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Caro aluno,  

Você aprendeu a relação entre as reações de óxido-redução e a Eletroquímica, 

vamos nos aprofundar um pouco mais... 

Conhecer um pouco da História da Ciência contribui para saber como surgiram os 

grandes inventos que mudaram a história da humanidade. Para tanto, quem será 

que inventou a pilha elétrica que tanto usamos hoje? Acesse o link a seguir: 

https://www.youtube.com/watch?v=e1cIUQtoMiw e anote as principais informações! 

(Acesso em 29 de set. 2016) 

https://www.youtube.com/watch?v=e1cIUQtoMiw


 

Atividade 5 

História da Eletricidade e da Pilha  

 

Tempo previsto: 2 horas 

Objetivos: 

- Conhecer a história da eletricidade no mundo 

- Conhecer a evolução da pilha elétrica. 

- Refletir e discutir sobre o uso da pilha no cotidiano. 

 

Orientação metodológica para o professor: 

 

 Os alunos assistirão ao vídeo (figura 5.1.), citado no link abaixo, que 

apresenta estudos sobre eletricidade estática, a descoberta de Luigi Galvani e 

os estudos de Alessandro Volta que deram origem à pilha. 

 

Fonte: Produção do Grupo de História da Ciência e Ensino da Universidade Estadual da Paraíba 

Figura 5.1. Alessandro Volta e sua pilha de zinco e cobre. 

 

Professor, nessa atividade vamos assistir “A Pilha de Alessandro 
Volta” que contará um pouco da história da eletricidade e os estudos 
de Alessandro Volta e sua pilha, como fonte de energia. 



 

 

 

 

 

 

 

Aplicando o conhecimento: 

 

Algumas questões para refletir e discutir com seus alunos sobre: “A Pilha de 

Alessandro Volta”. 

1) Que descoberta interessante fez Luigi Galvani ao dissecar uma rã? 

 

2) Para tentar entender a teoria da eletricidade humana sugerido por Luigi 

Galvani, Alessandro Volta construiu um eletrômetro. Que conclusões ele 

obteve com esse aparelho? 

 

3) Como Alessandro Volta explicou o fenômeno descrito por Luigi Galvani? 

 

4) Por que na Pilha de Volta foi preciso colocar um outro material para separar 

as placas metálicas? 

 

5) A primeira pilha foi inventada por Alessandro Volta, por que recebeu esse 

nome? 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ficha técnica: 

Videoteca: A pilha de Alessandro Volta; Publicado em 2 de dez de 2015 

Produção do Grupo de História da Ciência e Ensino da Universidade Estadual da Paraíba. 

Financiamento CNPq (projeto 474924/2012-2); Apoio: Pró-reitora de Extensão 

Disponível em : https://www.youtube.com/watch?v=ztOWhDu7yUU 

Acesso em: 26 set.2016 

Você sabia que: 

 “A eletroquímica, ou seja, o estudo das reações entre 

a Química e a eletricidade teve início com os 

revolucionários trabalhos de Luigi Galvani (1737-

1798) e de Alessandro Volta (1745-1827)”. 

(FREIRE,2012, p.3). 

 

Para saber mais: 

Para se aprofundar mais sobre a História da Pilha, 

sugerimos o artigo “História da Química como 

facilitadora na aprendizagem de eletroquímica” 

(FREITAS,2012) disponível em: 

http://www.portalseer.ufba.br/index.php/anaiseneq2

012/article/view/7616/5193  

(Acesso em 5 de out. de 2016) 

https://www.youtube.com/watch?v=ztOWhDu7yUU
http://www.portalseer.ufba.br/index.php/anaiseneq2012/article/view/7616/5193
http://www.portalseer.ufba.br/index.php/anaiseneq2012/article/view/7616/5193


O que aprenderemos a seguir: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Caro aluno, 

Agora que você conheceu como a pilha foi construída por Alessandro 

Volta, vamos aprender como pode uma pilha ser: fonte de energia; 

fazer funcionar os aparelhos eletrônicos; que fenômeno químico 

ocorre dentro dela. Esses assuntos serão estudados em nossa 

próxima atividade!  



 

Atividade 6 

Conhecendo a Pilha de Daniel  

 

Tempo previsto: 4 horas 

Objetivos: 

- Entender o funcionamento da pilha de Daniel. 

- Entender os conceitos de oxidação, redução, ânodo, cátodo. 

- Analisar a transformação da energia química em elétrica. 

 

Orientação metodológica para o professor: 

 

 

 

 

  

 O vídeo de aproximadamente 10 minutos (figura 4.1), 

trata sobre a eletricidade produzida ou utilizada em determinadas reações 

químicas, o esquema da pilha de Daniel, conceitua oxidação, redução, ponte 

salina. De maneira bem didática e explicativa demonstrando o funcionamento 

da pilha de Daniel.  

Disponível em: 

http://www.quimica.seed.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=9423 . 

Acesso em: 20 de set. 2016 

 

Figura 4.1. Eletricidade e as reações químicas. 

Professor, nessa atividade, os alunos assistirão ao vídeo, 
indicado no link abaixo, que ilustra a Pilha de Daniel e seu 

funcionamento. A seguir, vamos reforçar os conceitos vistos a 
partir do texto base sugerido e das atividades a serem realizadas 

com os alunos na seção “Aplicando o conhecimento”. 

http://www.quimica.seed.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=9423


 Após assistir ao vídeo, peça aos seus alunos para fazer um desenho 

que represente a PILHA DE DANIEL, isso facilitará o entendimento das 

reações de óxido-redução para atividade a seguir. 

 

Texto base: 

A pilha de Daniel 

 A pilha de Daniel é constituída por uma placa de zinco imersa numa 

solução de sulfato de zinco (ZnSO4) 1,0 mol/L (incolor) que contém íons Zn+2 

formando o eletrodo de zinco e por uma placa de cobre imersa em uma 

solução de sulfato de cobre (CuSO4) 1,0 mol/L (azul) com íons Cu+2 compondo 

o eletrodo de cobre (figura 4.2.). As duas semi-celas estão interligadas pela 

ponte salina que é um tubo de vidro contendo uma solução concentrada de 

cloreto de potássio (KCl) com as extremidades fechadas por um material 

poroso como algodão. E os dois eletrodos estão unidos por um fio condutor 

que permite a passagem dos elétrons entre eles. 

 

Figura 4.2. Esquema da pilha de Daniel. 

  

 Por convenção, chama-se ânodo (polo negativo) o eletrodo que sofre 

oxidação (corrosão), e de cátodo (polo positivo) o eletrodo onde ocorre a 

redução (deposição). 

 Durante o funcionamento da pilha de Daniel (figura 4.3.), o eletrodo de 

zinco oxida, doando dois elétrons que seguem pelo fio condutor em direção ao 

eletrodo de cobre. O Zn(s) se transforma em cátion Zn+2 (aq), provocando um 

aumento de sua concentração na solução. 



 

Figura 4.2. Esquema da pilha de Daniel durante seu funcionamento. 

 

 A semi-reação oxidação é representada por:  

 

 

 

 Enquanto no eletrodo de cobre ocorre a redução, ou seja os íons 

Cu+2(aq) recebe os dois elétrons doados pelo zinco e se transforma em Cu(s), 

que adere a placa de cobre, aumentando sua massa ao mesmo tempo que a 

concentração de íons Cu+2 na solução diminui, caracterizada pela cor menos 

intensa da cor azul de CuSO4 (aq).  

 A semi-reação é representada por:  

 

  

 

 Os processos de oxidação e redução são simultâneos, sendo 

representados pela equação global a seguir: 

 

  

  

 Uma característica dessa pilha é a função da salina que permite a 

migração dos íons de uma solução para outra, mantendo um equilíbrio entre as 

cargas positivas e negativas na solução de cada eletrodo. 

 Por convenção, as pilhas podem ser representadas pelo diagrama a 

seguir: 

Cu+2 + 2 elétrons → Cu(s) 

 

Zn(s) →Zn+2 + 2 elétrons 

Zn(s) + Cu+2 (aq) → Zn+2(aq) + Cu(s) 



 

 

  

 Para a pilha de Daniel teremos: 

 

 

 

 O esquema a seguir, na figura 4.4, representa uma síntese dos 

fenômenos de óxido-redução da pilha: 

 

  
 

 

 

 

 

 
Figura 4.4. Exemplo de metais com finalidade ou não de perder elétrons. 

 

 

 

Ânodo (oxidação) // Cátodo (redução) 
// representa a ponte salina 

Zn(s)/Zn+2(aq) // Cu+2 (aq)/Cu(s) 

A combinação desses dois 

metais pode formar a 

PILHA OU BATERIA 



 

 

 

 

 

 

Aplicando o conhecimento: 

1) Na pilha representada por: Cu0/Cu+2//Ag+1/Ag0, analise e responda (V) 

verdadeiro ou (F) falso: 

(   ) O eletrodo de cobre é o cátodo. 

(   ) O eletrodo de prata é o polo positivo. 

(   ) A perda de massa ocorre no eletrodo de cobre. 

(   ) A oxidação ocorre com o eletrodo de prata 

 

2) Na pilha de Daniel, representada na figura 4.5, os elétrons fluem do ânodo 

de zinco para o cátodo de cobre, responda: 

a) Qual é a lâmina que sofrerá oxidação? 

b) Qual é a lâmina que sofrerá aumento de 

massa, após um certo funcionamento da 

pilha? 

c) Qual o eletrodo é o polo positivo? 

d) Escreva as semi-reações de oxidação e 

redução que ocorrem na pilha. 

e) Qual a finalidade da ponte salina na Pilha 

de Daniel? 

f) O que ocorrerá com a lâmina de zinco com 

o funcionamento da pilha? 

 

 

 

 

 

 

Para saber mais: 

Professor (a) o link: 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/bitstream/handl

e/mec/18632/video.html?sequence=7  apresenta as 

aplicações das pilhas no dia-a-dia e a associação de 

pilhas. Acesso em: 28 set.2016. 

 

 

Para saber mais: 

Professor (a), sugira ao seus alunos acessar ao link: 

http://www.rived.ufu.br/objetos/quimica/Pilhas/qui1_ativ

1.swf , para a montagem de uma pilha elétrica on line. 

Acesso em: 16 set. 2016 

 

Figura 4.5. Representação da Pilha de Daniel 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/bitstream/handle/mec/18632/video.html?sequence=7
http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/bitstream/handle/mec/18632/video.html?sequence=7
http://www.rived.ufu.br/objetos/quimica/Pilhas/qui1_ativ1.swf
http://www.rived.ufu.br/objetos/quimica/Pilhas/qui1_ativ1.swf


 

O que aprenderemos a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caro aluno, 

Agora que você já sabe que uma pilha é um dispositivo, que converte 

energia química em energia elétrica, e que deste modo faz funcionar os 

aparelhos eletrônicos, vamos entender como calcular o potencial dessa pilha 

em nossa próxima atividade! 



 

Atividade 7 

Entendendo o potencial elétrico da pilha (ddp) 

 

Tempo previsto: 4 horas 
 

Objetivos: 
- Entender, a partir dos potenciais de redução dos eletrodos, como se calcula a 

diferença de potencial (ddp) de uma pilha. 

- Identificar como acontece a espontaneidade das reações de óxido-redução 

através do potencial de redução dos eletrodos. 

 

Orientação metodológica para o professor: 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Texto base: 

Potencial elétrico da pilha 

 O potencial elétrico da pilha é dado a partir da diferença de tensão 

elétrica entre os eletrodos metálicos que formam a pilha. O potencial de 

redução ou de oxidação de eletrodo seja de ferro, cobre, prata ou ouro é 

medido em relação ao eletrodo padrão de hidrogênio (H2(g)/2H+(aq)), cujo 

potencial de redução é zero volts. 

 

 

 

 

 

 

Professor, nesta atividade vamos discutir 

com os alunos, o que é a ddp (diferença de 

potencial) da pilha e como podemos 

calculá-lo a partir dos diferentes metais que 

formam os eletrodos! 

Para saber mais: 

Professor (a) assista com seus alunos o 

vídeo disponível no link: 

http://youtube.com/watch?v=zr6IXpXDvSw 

que mostra o funcionamento do eletrodo 

padrão de hidrogênio. Acesso em: 20 de set. 

2016 

Ace 

http://youtube.com/watch?v=zr6IXpXDvSw


 

 A partir de um eletrodo de hidrogênio, podemos determinar os potenciais 

de diversos metais, a seguir apresentaremos uma tabela (7.1) com alguns dos 

valores dos potenciais de redução dos metais. Para outros valores consulte seu 

livro didático. 

 

TABELA DE POTENCIAL DE REDUÇÃO 

SEMI-REAÇÃO E0 (volts) 

Mg+2 + 2 elétrons  Mg -2,37 

Al+3 + 3 elétrons  Al -1,66 

Mn+2 + 2 elétrons  Mn -1,18 

Zn+2 + 2 elétrons  Zn - 0,763 

Fe+2 + 2 elétrons  Fe -0,44 

Ni+2 + 2 elétrons Ni -0,250 

2H+ + 2 elétrons  H2 0,00 

Cu+2 + 2 elétrons  Cu +0,337 

Ag+1 + 1 elétrons  Ag +0,799 

Au+3 + 3 elétrons  Au +1,50 

Fonte: Adaptado de: ANTUNES, M. T. Ser protagonista: Química – 2ºano. 2ªed. São Paulo. Ed.SM, 2013.431 p.) 

Tabela 7.1. Potencial de redução dos metais. 

 

 Analisando-se os valores dos potenciais de redução, tem-se que: quanto 

maior o potencial de redução maior é a tendência de o eletrodo sofrer redução, 

ou seja, de ser agente oxidante; e quanto menor o potencial de redução menor 

é a tendência do eletrodo sofrer oxidação e ser agente redutor. 

 O cálculo da diferença de potencial (ddp) da pilha é dado por: 

 

 

 

∆E0 = E0 (red maior) – E0 (red menor) 
 



 Desta maneira, pode-se prever a ocorrência de reações de óxido-

redução espontâneas: 

 

 

 

  

Vamos exemplificar a partir da pilha de Daniel , o cálculo da ddp (∆E0) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicando o conhecimento: 

 

1) Na pilha de Daniel, barras de cobre e zinco se encontram mergulhadas em 

soluções de sulfato de cobre (II) e sulfato de zinco, respectivamente. As duas 

soluções estão separadas por uma parede porosa. Sabendo que os potenciais-

padrão de redução são: 

Cu2+ (aq) + 2 e →Cu0 (s)   E0 = + 0,34V 

Zn2+ (aq) + 2 e → Zn0 (s)  E0 = - 0,76 

 

Analisando os potenciais de redução, responda: 

a) Qual o eletrodo que perde massa com o funcionamento da pilha? ____ 

b) Qual eletrodo será o cátodo da pilha? ________ 

c) Qual eletrodo sofrerá oxidação? __________ 

d) Qual será o valor da ddp (∆E0) da pilha? ____________________ 

e) A reação que ocorre nessa pilha é espontânea? Justifique. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

∆E0 positivo indica reação espontânea. 

∆E0 negativo indica reação não ocorre espontaneamente 

Zn(s)/Zn+2(aq) // Cu+2 (aq)/Cu(s) 
 

∆E0 = E0 (red maior) – E0 (red menor) 
∆E0 = E0 Cu – E0 Zn 

∆E0 = (+0,34 V) – (-0,76 V) 
∆E0 = +1,10V  

 (Reação espontânea) 

 



2) As baterias de lítio são muito usadas dos marca-passos cardíacos, 

possibilitando, assim, o prolongamento da vida humana sem, entretanto, ter 

sido concebida para tal. Dentre as vantagens das baterias de lítio, incluem-se 

sua pequena dimensão, baixo peso e elevado conteúdo energético. 

Considerando as semi reações a seguir, para fins comparativos, responda: 

Li+1(aq) + 1e- → Li(s)          E0 = - 3,05 V 

Zn+2 (aq) + 2e- → Zn(s)      E0 = - 0,76 V 

a) Escreva a reação global da bateria de lítio. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

b) Qual será o valor da ddp (∆E0 ) da pilha? ____________________  

(Questão adaptada: Vestibular da Universidade Federal do Ceará – UFC. Disponível em: 

http://www.ebah.com.br/content/ABAAAf6J8AB/banco-dados-qui-ii-pilha?part=9 Acesso em: 29set. 2016.) 

 

3) Em uma pilha formada pelos eletrodos de manganês e cobre cujo o 

potencial de óxido-redução do manganês é igual a +1,05 volts e o do cobre é 

igual a –0,35 volts, represente as semi-reações de oxidação e de redução 

dessa pilha. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

4) Você assistiu a um vídeo sobre funcionamento do eletrodo padrão de 

Hidrogênio (H2(g)/2H+(aq)), descreva como esse eletrodo é utilizado para medir 

o potencial de qualquer outro metal. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

5) Consultando a tabela de potencial de redução dos eletrodos, escolha dois 

metais para formar uma pilha de modo que a reação de óxido-redução seja 

espontânea. Em seguida, calcule a diferença de potencial (ddp) dessa sua 

pilha. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

http://www.ebah.com.br/content/ABAAAf6J8AB/banco-dados-qui-ii-pilha?part=9


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividade colaborativa 

 

 Proponha aos seus alunos que se reúnam em 

grupos para pesquisar na internet outros tipos de 

pilhas, como por exemplo, pilha de alumínio e cobre na 

batata; pilha de magnésio e cobre no limão, pilha de zinco e cobre com limão, 

entre outras. Após a pesquisa, forneça meios para que os alunos montem o 

experimento, apresente e explique sua pilha para toda a turma. 

 

O que aprenderemos a seguir: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Caro aluno, 

Agora que você compreendeu os conceitos fundamentais sobre 

fenômenos de óxido-redução e como funciona uma pilha, vamos 

aplicar esses conhecimentos no “JOGO TABULEIRO REDOX” que 

será apresentado na próxima atividade. 

Você sabia que: 

 Fonte: Elaborado pela autora do material 

Conectando-se um voltímetro 
entre os polos da pilha através 
de um fio condutor é possível 
medir a diferença de potencial 
(ddp), cuja unidade SI é VOLT 
(V), homenagem a Alessandro 
Volta. 
 

Fonte: SEED/PR - Multimeios 



MÓDULO 3 
 
 

Desenvolvendo e aplicando o jogo  
“TABULEIRO REDOX” 

 
 Nesse módulo, serão apresentadas as etapas de elaboração do jogo 

TABULEIRO REDOX e como será sua aplicação em sala de aula (atividade 8). 

Discute-se, também, a importância do uso de atividades lúdicas como 

estratégias de aprendizagem e de avaliação nas aulas de Química. 

 

Atividade 8 

Conhecendo o jogo “Tabuleiro Redox” 

 

Tempo previsto: 8 horas 

Objetivos: 

- Subsidiar o professor sobre a importância de atividades lúdicas como 

estratégias de aprendizagem e de avaliação nas aulas de Química. 

- Aplicar o conhecimento aprendido nas aulas de Eletroquímica, para responder 

as questões do jogo Tabuleiro REDOX. 

 

Orientação metodológica para o professor: 

 

 

 

 

Nessa aula aplicaremos o jogo “TABULEIRO REDOX”, 

separe a turma em grupos de 6 alunos e distribua um 

jogo para cada grupo. Os alunos deverão ler as 

instruções e iniciar o jogo. 

Mas antes de aplicar a atividade, convido você, 

PROFESSOR, a conhecer um pouco mais sobre 

atividades lúdicas e o ensino de Química. 

 



Atividades Lúdicas para o ensino de Química 

 

 O grande desafio do professor de Química, na atualidade, é despertar 

nos seus educandos a curiosidade pelo mundo da Química e de que ela faz 

parte do seu dia-a-dia, utilizando para isso, os mais diversos recursos 

educacionais. 

 É nesse contexto que o jogo didático ganha espaço como instrumento 

motivador para a aprendizagem de conhecimentos químicos, à medida que 

propõe estímulo ao interesse do estudante (Cunha, 2012. p. 2). 

 A possibilidade de despertar, no estudante, o desenvolvimento do 

espírito crítico e de habilidades para buscar soluções diferenciadas para 

resolução de problemas contribui para sua formação humana. 

 Neves et al (2010, p.2) defendem que “a ludicidade é uma atividade 

inerente ao ser humano, representando uma ferramenta de entretenimento e 

integração social”. Nesse sentido, o ato de jogar contribui para a interação 

entre os estudantes e desenvolve o espírito de equipe. 

 A literatura sobre jogos aplicados no ensino se preocupa em diferenciar 

jogo educativo do jogo didático. 

 Sobre a função lúdica e educativa do jogo, Soares, destaca que 

o jogo possui as funções, lúdica e educativa, onde estas devem 
permanecer em equilíbrio, pois se a função lúdica predomina, o jogo 
deixa de ser educativo e se há um predomínio do caráter educativo, o 
jogo não terá as características prazerosas, restando apenas o 
ensino. (SOARES, 2008, p.33) 

  

 A utilização de jogos, em sala de aula, como recurso pedagógico, 

pressupõe, facilitar o entendimento de conceitos uma maneira mais ativa e 

prazerosa. 

 Além das funções lúdicas e educativas dos jogos didáticos, destaca-se, 

também, que o professor tem a possibilidade de avaliar a aprendizagem de 

seus alunos por meio de atividades lúdicas, Cavalcanti e Soares ressaltam que  

é possível trabalhar com o ludismo na avaliação da aprendizagem 
fazendo com que os alunos revejam conteúdos que para eles não 
ficaram bem aprendidos e compreendidos e que uma avaliação 
tradicional não existe a possibilidade de voltar em conteúdos já 

ensinados pelo professor. (CAVALCANTI e SOARES, 2010, p.1) 

  

 O uso do jogo didático possibilita a revisão e a fixação dos conteúdos, 



de uma maneira mais atrativa e interessante para os alunos, ao contrário de 

uma prova tradicional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apresentando o Jogo Tabuleiro REDOX 

 

 O jogo TABULEIRO REDOX é um jogo didático de tabuleiro com 

perguntas e respostas sobre ELETROQUÍMICA, envolvendo conhecimentos 

sobre pilhas e fenômenos de óxido-redução. As cartas perguntas são “redox”, 

“desafio”, e as “eletrodo” e “objetivo” determinam um dos objetivos do jogo. 

 As perguntas das cartas REDOX são mais simples e objetivas, enquanto 

as cartas DESAFIO apresentam questões mais elaboradas, contextualizadas e 

situações-problemas. 

 O objetivo do jogo é formar a pilha solicitada no sorteio da carta 

OBJETIVO, sendo que ao percorrer o tabuleiro acertando o maior número de 

perguntas, o jogador poderá adquirir os eletrodos metálicos a partir da carta 

ELETRODO, para cumprir o seu objetivo e vencer o jogo. A descrição e as 

regras são apresentadas na figura 8.1. 

. 

 

 

Para saber mais: 

Professor (a), sugerimos a leitura de: “Jogos do Ensino de Química: 

Considerações Teóricas para sua Utilização em Sala de Aula, de Marcia Borin 

Cunha, que relata aspectos teóricos e pedagógicos a serem considerados para a 

utilização de jogos didáticos nas aulas de Química. Disponível em: 

<http://www.portalseer.ufba.br/index.php/anaiseneq2012/article/viewFile/7920/563

2>. Acesso em: 25 mar.2016. 

 

 

 

http://www.portalseer.ufba.br/index.php/anaiseneq2012/article/viewFile/7920/5632
http://www.portalseer.ufba.br/index.php/anaiseneq2012/article/viewFile/7920/5632


 

Fonte: Elaborado pela autora do material 

Figura 8.1. Modelo da descrição e das regras do JOGO TABULEIRO REDOX. 

 

 As cartas REDOX constituem de 36 perguntas, impressas em papel 

cartão de cor vermelha tendo no verso o escrito (redox) para identificá-las. 



Essas cartas são apresentadas a seguir, na figura 8.2. 

 

 

Figura 8.2 Modelo da CARTA REDOX. 

 

 Já as cartas DESAFIO formam são 30 perguntas, impressas em papel 

cartão azul tendo no verso a identificação (desafio). São elas (figura 8.3): 

 

 

Figura 8.3. Modelo da CARTA DESAFIO. 

 



 As 10 cartas ELETRODOS (figura 8.4) foram impressas em papel cartão 

amarelo tendo no verso a identificação (eletrodo) apresentadas a seguir: 

 

 
 

Figura 8.4. Modelo da carta ELETRODO. 

 A escolha do objetivo é dada pelas 10 cartas OBJETIVO (figura 8.5), 

impressas em papel cartão branco, também tendo a identificação (objetivo) no 

verso. São elas (figura 8.5): 

 

Figura 8.5. Modelo da carta OBJETIVO. 

  

 O tabuleiro, impresso no formato A3 em papelão, apresenta informações 

sobre o desenvolvimento do jogo para auxiliar o jogador e a indicação para 

colocação das cartas. A figura 8.6 apresenta o modelo do TABULEIRO. 



 

Figura 8.6. Modelo do TABULEIRO (JOGO TABULEIRO REDOX). 

  

Os gabaritos das questões redox e desafio (figura 8.7) auxiliam o juiz a 

verificação dos acertos dos jogadores. São eles: 

 

Figura 8.7 Modelo do GABARITO QUESTÕES REDOX E DESAFIO. 

 



 O cartão para marcação de acertos (figura 8.8), a ser preenchido pelo 

juiz, auxilia o professor na conferência dos acertos dos alunos para posterior 

revisão e discussão do conteúdo. 

 

Figura 8.8. Modelo do cartão para marcação de acertos. 

  

 No apêndice dessa produção didática está disponibilizado o jogo 

Tabuleiro REDOX completo para impressão e utilização em sala de aula. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Para saber mais: 

Professor (a), sugerimos a leitura de: “O ludismo e a avaliação da aprendizagem: 

possibilidades para o ensino de química” de Eduardo L.D. Cavalcanti e Márlon 

H.F.B.Soares que retrata o uso do lúdico como ferramenta para se trabalhar a 

avaliação da aprendizagem. Disponível em: <http://www.xveneq2010.unb.br/busca.htm>. 

Acesso em: 30 mar.2016. 
 

 

 

http://www.xveneq2010.unb.br/busca.htm


 

O que aprenderemos a seguir: 

 

 

 

 

 

Caro aluno, 

Espero que você tenha gostado do jogo “Tabuleiro Redox”! 

Agora gostaria da sua opinião para avaliar essa nova 

metodologia usada nas aulas de Química, como uma estratégia 

mais dinâmica e divertida de aprender.  

Vamos à próxima atividade: realizar nosso questionário de 

avaliação! 

 



MÓDULO 4 
 

Avaliando aprendizagem em Eletroquímica  
 

 Nesse módulo, a atividade 9 apresenta uma avaliação, a partir de um 

questionário, como o uso do jogo didático contribuiu para a aprendizagem em 

Eletroquímica nas aulas de Química e a reaplicação do questionário inicial 

(ideias prévias), com objetivo de verificar uma evolução no aprendizado dos 

conceitos de eletroquímica. 

 

Atividade 9 

Avaliando o jogo “TABULEIRO REDOX” como recurso 

pedagógico educacional para aprender Eletroquímica 

 
Duração: 2 horas 

Objetivos:  

- Avaliar o uso do jogo “Tabuleiro Redox” como recurso pedagógico 

educacional para aprender Eletroquímica, a partir de um questionário aplicado 

aos alunos. 

- Analisar a assimilação dos conceitos fundamentais sobre o 

conteúdo reaplicando o questionário de conhecimentos prévios 

sobre Eletroquímica. 

 

Orientação metodológica para o professor: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Professor, nessa atividade vamos reaplicar o questionário 

sobre conhecimentos prévios de Eletroquímica da 

atividade1 e um questionário 2 para avaliar a utilização do 

jogo para aprender eletroquímica!  Para o questionário 2 

utiliza-se a escala LIKERT, em que os alunos indicam seu 

nível de concordância com a afirmação citada. 



Aplicando o conhecimento: 
 

QUESTIONÁRIO 1  

 CONHECIMENTOS PRÉVIOS SOBRE ELETROQUÍMICA 

Caro aluno, as questões a seguir pretendem investigar o que você conhece sobre os fenômenos que ocorrem nas pilhas 
elétricas tão presentes em nosso dia-a-dia. Suas respostas são muito importantes para o planejamento das próximas 
atividades. 
 

1) Você já estudou sobre reação de óxido-redução? 
(   ) sim   (   ) não 
 
2) Você sabe o que significa o termo FERRUGEM? 
(   ) sim  (   ) não 
 
3) A ferrugem ocorre em que tipo de material que você conhece? 
(    ) plásticos (    ) metais  (    ) concreto  (  ) borracha  
 
4) Na Química, o termo FERRUGEM está associado a: 
(    ) oxidação dos metais  (    ) redução dos metais 
 
5) Em seu dia-a-dia você utiliza pilha comum ou bateria em muitos aparelhos eletrônicos como fonte de energia. 
Essa energia pode ser obtida a partir de reação química? 
(    ) sim   (   ) não 
 
6) Você tem curiosidade de saber o que tem dentro de uma pilha elétrica? Por quê? 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
 
7) As pilhas comuns não funcionam mais, depois de um certo tempo de uso. Por que será que isso acontece? 
_____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
 
8) A pilha não funciona se colocada de maneira invertida dentro de um aparelho eletrônico. Por que será que isso 
ocorre? 
_____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
 
9) Falar em oxidação separadamente de redução é o mesmo que bater palma com uma mão só? O que você 
entende por essa afirmação? (Questão retirada de: KLEIN, S.G.,BRAIBANTE, M.E.F., Reações de óxido-redução: concepções 

conceituais de estudantes do nível médio. In: X Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências – X-ENPEC, Águas de 

Lindóia, SP, 2015. Anais. Disponível em: http://www.xenpec.com.br/anais2015/resumos/R1088-1.PDF. Acesso em: 10 jun, 2016.) 

_____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
 
10) A corrosão é a oxidação indesejada de um metal, ela diminui a vida útil de produtos de aço, como pontes e 
automóveis. A corrosão de um prego, por exemplo, é muito comum, e pode ser representada pela reação:  

4Fe(s) + 3 O2(g) + 6H2O(l)→ 2Fe2O3(s) + 6 H2O(l) 
 Indique qual espécie sofre oxidação, qual sofre redução. Como você chegou a essa conclusão?  
(Questão retirada de: KLEIN, S.G.,BRAIBANTE, M.E.F., Reações de óxido-redução: concepções conceituais de estudantes do nível 

médio. In: X Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências – X-ENPEC, Águas de Lindóia, SP, 2015. Anais. 

Disponível em: http://www.xenpec.com.br/anais2015/resumos/R1088-1.PDF. Acesso em: 10 jun, 2016.) 

_____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 

 
Obrigada pela sua colaboração! 

 

 

http://www.xenpec.com.br/anais2015/resumos/R1088-1.PDF
http://www.xenpec.com.br/anais2015/resumos/R1088-1.PDF


QUESTIONÁRIO 2  

JOGO “TABULEIRO REDOX” NAS AULAS DE QUIMICA 

 
Caro aluno, sua opinião é muito importante para avaliarmos a aplicação de jogos didáticos nas aulas de 
Química. Pedimos sua colaboração para responder as questões a seguir de acordo com o seu grau de 
concordância respeitando a legenda: 
 
CT = CONCORDO TOTALMENTE 
D  = DISCORDO 
C = CONCORDO 
I = INDECISO 
DT= DISCORDO TOTALMENTE 
Observação: Esse questionário utiliza a escala de LIKERT, em que os alunos indicam seu nível de concordância 
com a afirmação citada. 

AFIRMAÇÃO CT D C I DT 

A disciplina de Química me agrada.      

Gostei do jogo TABULEIRO REDOX e gostaria de aprender mais sobre o assunto 
abordado nele. 

     

O que aprendi nas aulas de Química sobre os fenômenos de óxido-redução me 
ajudou a ser bem sucedido no jogo TABULEIRO REDOX. 

     

O conteúdo do jogo me proporcionou aprender mais sobre as reações de óxido-
redução e as pilhas. 

     

A aula de Química ficou mais dinâmica e atraente com o jogo didático.      

A utilização do jogo TABULEIRO REDOX me incentivou a aprender novos 
conteúdos através do uso de jogos didáticos. 

     

As regras e as perguntas do jogo estavam claras e objetivas.      

As perguntas DESAFIO estavam muito difíceis.      

Depois de ter participado deste jogo, consegui me lembrar de muitos conceitos 
sobre ELETROQUÍMICA. 

     

Após ter uma aula de Química com o uso de jogos didáticos, o meu aprendizado 
melhorou com essa nova metodologia. 

     

Obrigada pela sua colaboração! 

 

Professor, chegamos ao fim dessa unidade didática, 
que apresentou uma nova estratégia com o uso jogo 

didático aplicado nas aulas de Química, podendo 
assim contribuir em nossa prática pedagógica. 

Obrigada pela colaboração! 



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 
ANDRADE, Djalma. Jogos Educacionais: Uma abordagem descontraída para 
envolver estudantes com conceitos de química. In: IV Colóquio Internacional 
Educação e Contemporaneidade. Universidade Federal de Sergipe, Aracaju, 
SE, 2010. Anais. Disponível em: <http://educonse.com.br/2010/eixo_05/E5-
22.pdf>. Acesso em: 28 mar. 2016. 
 

ANTUNES, M. T. Ser protagonista: Química – 2ºano. 2ªed. São Paulo. 

Ed.SM, 2013.431 p.) 

 
BRASIL, Ministério da Educação e do Desporto. Orientações Curriculares para 
o Ensino Médio Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias. Brasília: 
MEC, 2008. 
 
CARAMEL, N.J.C., PACCA, J.L.A., As concepções da condução elétrica e o 
funcionamento da pilha. In: IX Encontro Nacional de Pesquisa em Ensino de 
Física (IX EPEF), Jaboticatubas, MG, 2004. Anais. Disponível em: 

<http://www.cienciamao.usp.br/dados/epef/_asconcepcoesdaconducaoel.trabal
ho.pdf>. Acesso em: 5 abr. 2016. 
 
CAVALCANTI, E.L.D., SOARES, M.H.F.B., O ludismo e avaliação da 
aprendizagem: possibilidades para ensino da química. In: XV Encontro 
Nacional de Ensino de Química (XV ENEQ), Brasília, DF, 2010. Anais. 

Disponível em: <http://www.xveneq2010.unb.br/busca.htm>. Acesso em: 30 
mar.2016. 
 
CUNHA, Marcia Borin. Jogos no ensino de Química: considerações teóricas 
para a utilização em sala de aula. Química Nova na Escola, São Paulo, v. 34, 
p.92-98, maio 2012. Mensal. Disponível em: 
<http://www.portalseer.ufba.br/index.php/anaiseneq2012/article/viewFile/7920/5
632>. Acesso em: 25 mar.2016. 
 
FREITAS, L.A.B.,GOMES, R.,MOURA,A.L.de, ALMEIDA, M.A.V. de. Parceria 
bolsista PIBID e professora do ensino médio: A história da química como 
facilitadora na aprendizagem de eletroquímica. In: XVI Encontro Nacional de 
Ensino de Química (XVI ENEQ) e X Encontro de Educação Química da Bahia 
(X Eduqui). Anais. Salvador, BA, 2012. Disponível em: 

<http://www.portalseer.ufba.br/index.php/anaiseneq2012/article/view/7616>. 
Acesso em: 2 mai.2016. 

http://educonse.com.br/2010/eixo_05/E5-22.pdf
http://educonse.com.br/2010/eixo_05/E5-22.pdf
http://www.cienciamao.usp.br/dados/epef/_asconcepcoesdaconducaoel.trabalho.pdf
http://www.cienciamao.usp.br/dados/epef/_asconcepcoesdaconducaoel.trabalho.pdf
http://www.xveneq2010.unb.br/busca.htm
http://www.portalseer.ufba.br/index.php/anaiseneq2012/article/viewFile/7920/5632
http://www.portalseer.ufba.br/index.php/anaiseneq2012/article/viewFile/7920/5632
http://www.portalseer.ufba.br/index.php/anaiseneq2012/article/view/7616


 
FREIRE, M.S.,JÚNIOR, C.N.S., SILVA, M.G.L. Dificuldades de aprendizagem 
no ensino de eletroquímica segundo licenciados de química. In: VIII Encontro 
Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências (VIII ENPEC), Campinas, SP, 
2011. Anais. Disponível em: 

<http://www.nutes.ufrj.br/abrapec/viiienpec/resumos/R1150-1.pdf>. Acesso em: 
15 mar.2016. 
 
KLEIN, S.G.,BRAIBANTE, M.E.F., Reações de óxido-redução: concepções 
conceituais de estudantes do nível médio. In: X Encontro Nacional de Pesquisa 
em Educação em Ciências – X-ENPEC, Águas de Lindóia, SP, 2015. Anais. 

Disponível em: http://www.xenpec.com.br/anais2015/resumos/R1088-1.PDF. 
Acesso em: 10 jun, 2016. 
 
MARTINI, Viviane Paula; JURCA, Hugo Feitosa; GONÇALVES, Daniele. 
Elaboração e desenvolvimento de jogos didáticos em Química como estratégia 
de aprendizagem. In: SIMPÓSIO NACIONAL DE ENSINO DE CIÊNCIAS E 
TECNOLOGIA, 2014, Ponta Grossa. Anais. Disponível em: 
<http://sinect.com.br/anais2014/ensino-de-quimica.html> . Acesso em: 20 mar. 
2016. 
 
NEVES, M.A, ARAUJO, K.C.M.; SEREJO, M.T.T.; ROJAS, M.O.I.R., OLIVEIRA, 
M.M., Influência dos jogos como atividades lúdicas no curso de formação de 
professores em Química do IFMA. In: XV Encontro Nacional de Ensino de 
Química (XV ENEQ), Brasília, DF, 2010. Anais. Disponível em: 

<http://www.xveneq2010.unb.br/busca.htm> Acesso em: 01 abr. 2016. 
 
 
NÚÑEZ, I.B. , SILVA, M.G.L. Concepções alternativas dos estudantes – In. 
Instrumentação para ensino de química II. EUFRN, 2007. Disponível em: 
<http://www.agracadaquimica.com.br/quimica/arealegal/outros/190.pdf>. 
Acesso em: 5 abr.2016. 
 
OLIVIERA, Alessandro. Silva., SOARES, SOARES, Marlon Herbert Flora 
Barbosa. Júri Químico: Uma atividade Lúdica para discutir conceitos químicos. 
Química Nova na Escola, São Paulo, v. 21, p. 18-24, 2005. Disponível em: 
<http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc21/v21a04.pdf> . Acesso em: 20 mar 
2016. 
 
SANTOS, Widson Luiz Pereira dos; MOL, Gerson de Souza. Química 
Cidadã. 2. ed. São Paulo: Editora AJS, 2013. 3 v. 

 
SOARES, Marlon Herbert Flora Barbosa. Jogos para ensino de Química: 
Teoria, Métodos e Aplicações. Guarapari: Ex Libris, 2008. 

 
 
VELLECA, R.F. et al. Investigando as concepções alternativas dos estudantes 
sobre eletroquímica. In: V Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em 
Ciências (V ENPEC), Bauru, SP, 2005. Anais. Disponível em: 
<www.nutes.ufrj.br/abrapec/venpec/conteudo/artigos/1/doc/p871.doc>. Acesso 

http://www.nutes.ufrj.br/abrapec/viiienpec/resumos/R1150-1.pdf
http://www.xenpec.com.br/anais2015/resumos/R1088-1.PDF
http://sinect.com.br/anais2014/ensino-de-quimica.html
http://www.xveneq2010.unb.br/busca.htm
http://www.agracadaquimica.com.br/quimica/arealegal/outros/190.pdf
http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc21/v21a04.pdf
http://www.nutes.ufrj.br/abrapec/venpec/conteudo/artigos/1/doc/p871.doc


em: 15 mar.2016. 
 
 



APÊNDICES 

Apêndice 1: QUESTIONÁRIO – IDEIAS PRÉVIAS SOBRE ELETROQUIMICA 
 

QUESTIONÁRIO 1  

 CONHECIMENTOS PRÉVIOS SOBRE ELETROQUÍMICA 

Caro aluno, as questões a seguir pretendem investigar o que você conhece sobre os fenômenos que ocorrem nas pilhas 
elétricas tão presentes em nosso dia-a-dia. Suas respostas são muito importantes para o planejamento das próximas 
atividades. 

1) Você já estudou sobre reação de óxido-redução? 
(   ) sim   (   ) não 
 
2) Você sabe o que significa o termo FERRUGEM? 
(   ) sim  (   ) não 
 
3) A ferrugem ocorre em que tipo de material que você conhece? 
(    ) plásticos (    ) metais  (    ) concreto  (  ) borracha  
 
4) Na Química, o termo FERRUGEM está associado a: 
(    ) oxidação dos metais  (    ) redução dos metais 
 
5) Em seu dia-a-dia você utiliza pilha comum ou bateria em muitos aparelhos eletrônicos como fonte de energia. 
Essa energia pode ser obtida a partir de reação química? 
(    ) sim   (   ) não 
 
6) Você tem curiosidade de saber o que tem dentro de uma pilha elétrica? Por quê? 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
 
7) As pilhas comuns não funcionam mais, depois de um certo tempo de uso. Por que será que isso acontece? 
_____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
 
8) A pilha não funciona se colocada de maneira invertida dentro de um aparelho eletrônico. Por que será que isso 
ocorre? 
_____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
 
9) Falar em oxidação separadamente de redução é o mesmo que bater palma com uma mão só? O que você 
entende por essa afirmação? (Questão retirada de: KLEIN, S.G.,BRAIBANTE, M.E.F., Reações de óxido-redução: concepções conceituais de 

estudantes do nível médio. In: X Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências – X-ENPEC, Águas de Lindóia, SP, 2015. Anais. 

Disponível em: http://www.xenpec.com.br/anais2015/resumos/R1088-1.PDF. Acesso em: 10 jun, 2016.) 

_____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
 
10) A corrosão é a oxidação indesejada de um metal, ela diminui a vida útil de produtos de aço, como pontes e 
automóveis. A corrosão de um prego, por exemplo, é muito comum, e pode ser representada pela reação:  

4Fe(s) + 3 O2(g) + 6H2O(l)→ 2Fe2O3(s) + 6 H2O(l) 
 Indique qual espécie sofre oxidação, qual sofre redução. Como você chegou a essa conclusão?  
(Questão retirada de: KLEIN, S.G.,BRAIBANTE, M.E.F., Reações de óxido-redução: concepções conceituais de estudantes do nível médio. In: X 

Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências – X-ENPEC, Águas de Lindóia, SP, 2015. Anais. Disponível em: 

http://www.xenpec.com.br/anais2015/resumos/R1088-1.PDF. Acesso em: 10 jun, 2016.) 

_____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 

Obrigada pela sua colaboração! 

http://www.xenpec.com.br/anais2015/resumos/R1088-1.PDF
http://www.xenpec.com.br/anais2015/resumos/R1088-1.PDF


 
Apêndice 2: QUESTIONÁRIO AVALIATIVO DA METODOLOGIA 
 
 

QUESTIONÁRIO 2  

JOGO “TABULEIRO REDOX” NAS AULAS DE QUIMICA 

 
Caro aluno, sua opinião é muito importante para avaliarmos a aplicação de jogos didáticos nas aulas de 
Química. Pedimos sua colaboração para responder as questões a seguir de acordo com o seu grau de 
concordância respeitando a legenda: 
 
CT = CONCORDO TOTALMENTE 
D  = DISCORDO 
C = CONCORDO 
I = INDECISO 
DT= DISCORDO TOTALMENTE 
Observação: Esse questionário utiliza a escala de LIKERT, em que os alunos indicam seu nível de concordância 
com a afirmação citada. 

AFIRMAÇÃO CT D C I DT 

A disciplina de Química me agrada.      

Gostei do jogo TABULEIRO REDOX e gostaria de aprender mais sobre o assunto 
abordado nele. 

     

O que aprendi nas aulas de Química sobre os fenômenos de óxido-redução me 
ajudou a ser bem sucedido no jogo TABULEIRO REDOX. 

     

O conteúdo do jogo me proporcionou aprender mais sobre as reações de óxido-
redução e as pilhas. 

     

A aula de Química ficou mais dinâmica e atraente com o jogo didático.      

A utilização do jogo TABULEIRO REDOX me incentivou a aprender novos 
conteúdos através do uso de jogos didáticos. 

     

As regras e as perguntas do jogo estavam claras e objetivas.      

As perguntas DESAFIO estavam muito difíceis.      

Depois de ter participado deste jogo, consegui me lembrar de muitos conceitos 
sobre ELETROQUÌMICA. 

     

Após ter uma aula de Química com o uso de jogos didáticos, o meu aprendizado 
melhorou com essa nova metodologia. 

     

Obrigada pela sua colaboração! 

 



Apêndice 3: 

CARTAS DESAFIO 

 

1. As pilhas de mercúrio são 
bastante utilizadas em aparelhos 
pequenos, como marca-passo, 
cronômetro e relógios. 
Considerando sua equação global é:  Zn(s)+ 
HgO(s) → ZnO(s) + Hg(l), o mercúrio (Hg) é 
reduzido no cátodo. Essa afirmativa é 
verdadeira ou falsa? (Questão adaptada: ANTUNES, M. T. Ser 

protagonista: Química – 2ºano. 2ªed. São Paulo. Ed.SM, 2013.431 p.) 

2. Em um forno siderúrgico, o ferro 
metálico é obtido a partir da 
redução do Fe2O3 (presente no 
minério da hematita) pelo 

monóxido de carbono (CO). A reação do 
processo é:  

Fe2O3(s) + 3CO(g) →2 Fe(s) + 3 CO2(g) 
Considerando que o ferro sofre redução, a 
oxidação ocorre com o oxigênio ou com o 
carbono? (Questão adaptada: ANTUNES, M. T. Ser protagonista: Química – 

2ºano. 2ªed. São Paulo. Ed.SM, 2013.431 p.) 

3. Uma pilha formada pelos 
eletrodos com os valores de 
potencias de redução: 

Ag+ + e- →   Ag(s)     Eº = + 0,80 V 
    Mg2+ + 2 e- →  Mg(s)     Eº = - 2,37 V 
Terá uma diferença de potencial (ddp) no 
valor de  
+3,17 V ou -1,37V? 
 

4. Considerando uma cela 
galvânica formada pelos eletrodos 
de cobre e de zinco, cujos 
potenciais de redução são os 

seguintes: 
Cu2+ + 2 e- → Cu(s)     Eº = + 0,34 V 
Zn2+ + 2 e- → Zn(s)      Eº = - 0,76 V 
Terá uma diferença de potencial (ddp) no 
valor de  
+1,10 V ou –1,10V? 
 

5. Os objetos de prata escurecem 
devido a sua oxidação em contato 
com o oxigênio e com compostos 
de enxofre, formando o composto 
chamado de sulfeto de prata (Ag2S), 
conforme a reação: 
4Ag(s) + O2(g) + 2H2S(g) → 2Ag2S(s) + 2 
H20(l)  
Nessa reação agente redutor é a prata ou o 
enxofre? (Questão adaptada: ANTUNES, M. T. Ser protagonista: Química – 

2ºano. 2ªed. São Paulo. Ed.SM, 2013.431 p.) 

6. Na equação global da pilha: 
Mg(s)+2Ag+1(aq)→Mg+2(aq)+A
g(s) a prata é considerada 
agente oxidante ou agente 

redutor? 
 

7. O prego de aço é corroído 
em contato com a solução 
aquosa de CuSO4, conforme a 
reação:  
(s) + Cu+2 (aq) → Fe+2 + 
Cu(s), no ferro ocorre perda de massa ou 
aumento de massa? 
 

8. O extintor a base de gás 
carbônico (CO2) se utiliza para 
apagar o fogo causado por Na 
metálico de acordo com a 
reação:  
4Na + 3 CO → 2Na2CO3 + C  
O elemento sódio (Na) no composto Na2CO3 
é +1 ou -1? (Questão adaptada: ANTUNES, M. T. Ser protagonista: Química – 

2ºano. 2ªed. São Paulo. Ed.SM, 2013.431 p.) 



9. O extintor a base de gás 
carbônico (CO2) se utiliza para 
apagar o fogo causado por Na 

metálico de acordo com a reação: 
4Na(s) + 3 CO(g) → 2Na2CO3(s)+ C(s) . É 
uma reação de óxido redução ou não? (Questão 

adaptada: ANTUNES, M. T. Ser protagonista: Química – 2ºano. 2ªed. São Paulo. Ed.SM, 
2013.431 p.) 

 

10. O extintor a base de gás 
carbônico (CO2) se utiliza para 
apagar o fogo causado por Na 
metálico de acordo com a reação:  

4Na(s) + 3 CO(g) → 2Na2CO3(s)+ C(s). O 
elemento sódio na reação é oxidado ou 
reduzido? (Questão adaptada: ANTUNES, M. T. Ser protagonista: Química – 

2ºano. 2ªed. São Paulo. Ed.SM, 2013.431 p.) 

 
11. Na reação: 
6CO(g)+12H2S(g) →C6H12O6(s)+ 6H2O(l)+ 12 
S(s) que acontece em diversos processos 
biológicos, o elemento 
enxofre (S) é reduzido ou 
oxidado? (Questão adaptada: ANTUNES, M. T. 

Ser protagonista: Química – 2ºano. 2ªed. São Paulo. 
Ed.SM, 2013.431 p.) 

 

 
12. Na reação: CaS (s) + Cl2(g) → CaCl2(s) + 

S(s) o elemento cloro é 
reduzido ou oxidado?  

 
13. A pilha de Daniel é 
representada por: 
Zn0/Zn+2//Cu+2/Cu0.  
Escreva a semi-reação de 
oxidação do Zinco no 

ânodo. 

 
14. A pilha de Daniel é 
representada por: 
Zn0/Zn+2//Cu+2/Cu0. Escreva a 
semi-reação de redução do 

cobre no cátodo.  

15. A reação global que representa a pilha de 
Daniel é :Zn(s) + Cu+2 (aq) → Zn+2 (aq) + 
Cu(s). Analisando a reação, 
o pólo positivo é o zinco e o 
pólo negativo é o cobre. 
Essa afirmativa é verdadeira 
ou falsa? 

16. Os objetos de prata 
escurecem devido a sua oxidação 
em contato com o oxigênio e com 
compostos de enxofre, formando o 

composto chamado de sulfeto de prata 
(Ag2S), conforme a reação: 

4Ag(s) + O2(g) + 2H2S(g) → 2Ag2S(s) + 2 
H20(l) 

Nessa reação agente oxidante é a prata ou o 
enxofre? (Questão adaptada: ANTUNES, M. T. Ser protagonista: Química – 

2ºano. 2ªed. São Paulo. Ed.SM, 2013.431 p.) 

17. Na equação global da pilha: 
 Mg(s) + 2Ag+1(aq) → 
Mg+2(aq) + Ag(s) a prata é o 
cátodo ou o ânodo? 
 

18. Considerando o potencial de redução dos 
metais a seguir: 
Ni+2 + 2e-   → Ni(s)  Eº 
= - 0,25 V 
Mg2+ + 2 e- → Mg (s)          
Eº = - 2,37 V 
O valor da ddp da pilha formada por esses 
eletrodos será +2,12V ou +2,62V?  
 



19. Uma reação espontânea de 
óxido-redução ocorre quando se 
mergulha uma barra de cobre em 

uma solução aquosa de nitrato de prata, de 
acordo com: 
Cu(s) + 2 Ag+1 → Cu+2 (aq) + 2 Ag(s)  .A 
partir da reação constata-se que direção do 
fluxo de elétrons é da Ag para Cu ou de Cu 
para Ag? (Questão adaptada: ANTUNES, M. T. Ser protagonista: Química – 

2ºano. 2ªed. São Paulo. Ed.SM, 2013.431 p.) 

 

20. Uma reação espontânea de 
óxido-redução ocorre quando se 
mergulha uma barra de cobre em 

uma solução aquosa de nitrato de prata, 
representada por: 
Cu(s) + 2 Ag+1 → Cu+2 (aq) + 2 Ag(s) . A partir 
da reação, o cobre é oxidado e a prata é 
reduzida. Essa sentença é verdadeira ou 
falsa? (Questão adaptada: ANTUNES, M. T. Ser protagonista: Química – 2ºano. 

2ªed. São Paulo. Ed.SM, 2013.431 p.) 

21. No ânodo de uma pilha 
ocorre a oxidação do metal 
com a diminuição de sua 
massa ao mesmo tempo que 
a concentração dos cátions 

desse metal em solução aumenta. Essa 
sentença é verdadeira ou falsa? (Questão adaptada: REIS, 

M. Química. São Paulo: Editora Ática, 2014. V.2. 424 p.) 

22. A ponte salina permite a 
migração dos íons de uma 
solução para outra, para que o 
número de íons positivos e 

negativos fiquem em equilíbrio. Essa 
sentença é verdadeira ou falsa? (Questão adaptada: REIS, 

M. Química. São Paulo: Editora Ática, 2014. V.2. 424 p.) 

23. Na pilha de Daniel, a ponte 
salina é representada por um 
tubo fechado com algodão nas 
extremidades contendo uma 

solução eletrolítica de KCl 0,1mol/L que 
permite a migração dos íons entre as 
soluções e mantendo-as neutras. Essa 
sentença é verdadeira ou falsa? (Questão adaptada: 

SANTOS, Widson Luiz Pereira dos; MOL, Gerson de Souza. Química Cidadã. 2. ed. São 
Paulo: Editora AJS, 2013. 3 v.) 

24. No cátodo de uma pilha 
ocorre a redução do metal 
com a aumento da sua 
massa e ao mesmo tempo a 
concentração dos cátions 

desse metal diminui na solução. Essa 
sentença é verdadeira ou falsa? (Questão adaptada: REIS, 

M. Química. São Paulo: Editora Ática, 2014. V.2. 424 p.) 

25. Analisando o esquema da pilha, o 
eletrodo de zinco está megulhado em uma 
solução com íons Zn+2 ou Cd+2? 

 

26. Analisando o esquema, o eletrodo que 
terá sua massa aumentada com o 
funcionamento da pilha, será o Zinco ou a 
Prata?  

27. O sentido de deslocamento dos elétrons 
no esquema da pilha, indica de o eletrodo de 
prata sofre 
oxidação ou 
redução? 

28. Considerando a pilha 
formada pelos metais: 
Fe0/Fe+2//Ni+2/Ni0, escreva 
a equação global que a 
representa. 
 

Zn0 Ag0 

AgNO3 ZnSO4 

Zn0 Ag0 

AgNO3 ZnSO4 

Ag0 Mg0 

AgNO3 MgSO4 



29. A pilha de Daniel é 
representada por: 
Zn0/Zn+2//Cu+2/Cu0, para 
tanto escreva a equação 
global que representa o 
processo. 

30. No processo de 
oxidação, o metal sofre 
perda ou ganho de 
elétrons? 

 
Apêndice 4: CARTÃO GABARITO PARA AS QUESTÕES DESAFIO 
 

 

GABARITO – QUESTÕES DESAFIO 

1. Verdadeira 16. Oxigênio  

2. Carbono (C) 17. Cátodo 

3.(+3,17V) 18. (+2,12 V) 

4. (+1,10V) 19. Cu para Ag 

5. Prata (Ag) 20. Verdadeira 

6. Agente oxidante 21. Verdadeira 

7. Perda de massa 22. Verdadeira 

8. (+1) 23. Verdadeira 

9. Verdadeira 24. Verdadeira 

10. Oxidado 25. Zn+2 

11. Oxidado 26. Prata (Ag) 

12. Reduzido 27. Redução 

13. Zn0→Zn+2 +2 elétrons 28. Fe0 + Ni+2→ Fe+2 + Ni0 

14. Cu+2 + 2 elétrons→Cu0 29. Zn0 + Cu+2→ Cu+2 + Zn0 

15. Falsa 30. Perda de elétrons 

 



Apêndice 5: CARTA REDOX 
 

1. Na Química, a Eletroquímica 
(pilhas) estuda a transferência de 
elétrons a partir de óxido-
redução e produção de corrente 
elétrica.  Essa sentença é 
verdadeira ou falsa? 

2. Numa pilha ocorre uma 
transformação de energia 
química em energia elétrica a 
partir de uma reação de óxido-
redução. Essa sentença é 
verdadeira ou falsa? 

3. Numa pilha, a transferência de elétrons é 
considerada um processo 
espontâneo ou não 
espontâneo?  

4. No íon (SO4)-2, o átomo de enxofre (S) 
apresenta número de oxidação (nox) +4 ou 
+6? 

5. O número de oxidação (nox) 
do cloro (Cl) no cloreto de prata 
(AgCl) apresenta valor igual a 
zero, +1 ou -1? 

6. O elemento fósforo (P) no 
pirofosfato de sódio 
(Na4P2O7) é +10 ou +5? 

7. Na reação de óxido-redução:  
1Cr2O3 + 2Al →1Al2O3 + 2Cr, o 
cromo (Cr) é considerado 
agente oxidante ou redutor? 

8.Na reação CaS(s) + Cl2(g) → 
CaCl2(s) + S(s) ,a variação do 
nox do enxofre é de  -2para zero. 
Essa sentença é verdadeira ou 
falsa? 



9. Na pilha representada por Cr0 
/ Cr+3 // Fe+2 / Fe0, o eletrodo de 
Cr é o ânodo ou cátodo?  

 

 

10. Na pilha de magnésio (Mg) 
e zinco (Zn), os elétrons fluem 
do eletrodo de magnésio para o 
eletrodo de zinco, portanto o 
ânodo é o magnésio ou o 
zinco?  

11. Na célula eletroquímica 
Al0/Al+3//Fé+2/Fe0, o ferro (Fe) 
sofre oxidação ou redução?  
 

12. O fluxo de elétrons entre os eletrodos de 
pilha ocorre do polo positivo para 
o polo negativo. Essa afirmativa é 
verdadeira ou falsa?  

13. Na pilha representada por: 
Mg0 / Mg+2 // Zn+2 / Zn0, o eletrodo 
de magnésio sofre oxidação 
portando é considerado agente 
redutor ou agente oxidante? 

14. O processo em que um 
átomo cede elétron a outro é 
denominado transformação 
de óxido-redução que pode ser 
demonstrada a partir da 
formação da ferrugem. Essa 
sentença é verdadeira ou falsa?  
 

15. Na pilha de Daniel, o eletrodo 
de zinco doa elétrons para o 
eletrodo de cobre, portanto o 
eletrodo de zinco é chamado de 
ânodo ou cátodo? 

16. Na pilha de Daniel, o eletrodo 
de zinco doa elétrons para o 
eletrodo de cobre, portanto o 
eletrodo de cobre sofre um o 
processo de oxidação ou 
redução? 

17. Na pilha representada por Cr0 / Cr+3 // 
Ag+1 / Ag0, o eletrodo de prata 
sofre redução portando é 
considerado agente redutor ou 
agente oxidante? 

18. Na pilha representada por 
Al0/Al+3// Sn+2/ Sn0, o eletrodo 
de alumínio é considerado 
agente redutor ou agente 
oxidante? 



19. Na pilha representada por 
Al0 / Al+3 // Sn+2 / Sn0, o eletrodo 
de alumínio é o ânodo ou o 
cátodo? 

20. Na pilha representada por 
Cr0 / Cr+3 // Ag+1 / Ag0, o 
eletrodo de prata sofre redução 
portando é o ânodo ou o 
cátodo? 

21. A diferença de potencial (ddp) 
da pilha Fe0/Fe+2//Ag+1/Ag0 é + 
1,24 V . Esse valor é considerado 
um processo espontâneo ou não 
espontâneo na transferência de 
elétrons? 

22. Na reação de óxido redução representada 
por:  
Cd+2(aq) + Zn(s) →Cd(s) + 
Zn+2 (aq) o elemento cádmio 
sofre corrosão ou deposição no 
processo? 

23. Na reação de óxido redução representada 
por:  
Cd+2(aq) + Zn(s) →Cd(s) + Zn+2 
(aq) o elemento zinco é o pólo 
positivo ou negativo na formação 
de uma pilha? 

24. A formação da ferrugem em 
um metal é chamada de 
oxidação ou redução? 

25. O ácido nítrico (HNO3) é 
muito utilizado na indústria para a 
produção de fertilizantes. O nox 
do nitrogênio (N) nesse ácido é 
+5 ou +6? 

26. Numa pilha, por convenção, no ânodo 
ocorre a oxidação e no cátodo ocorre a 

redução. Essa afirmativa é 
verdadeira ou falsa? 

27. O eletrodo padrão usado 
como comparativo para medir a 
diferença de potencial de 
qualquer outro metal como zinco, 
ferro, cobre é de gás hidrogênio 
ou de gás cloro? 

28. O valor da diferença de 
potencial (ddp) do eletrodo 
padrão de hidrogênio é zero 
volts ou 2 volts? 



29. A ponte salina, permite a movimentação 
dos íons das soluções em que estão 

mergulhados os eletrodos dos 
metais, numa pilha, garantindo o 
equilíbrio entre os íons positivos 
e negativos da solução. Essa 
sentença é verdadeira ou falsa? 

30) Considere a seguinte os potenciais de 
redução dos metais: 
Ca+2 +2 elétrons →Ca0    E0= -
2,76V  
Pb+2 + 2 elétrons → Pb0   E0= -
0,13V 
Nessa pilha, o metal que sofre 
oxidação é o cálcio ou o 
chumbo? 
 

31) Considere a seguinte os potenciais de 
redução dos metais: 
Ca+2 +2 elétrons →Ca0    E0= -2,76V  
Pb+2 + 2 elétrons → Pb0   E0= -0,13V 

Nessa pilha, o metal que tem sua 
massa aumentada com 
funcionamento da pilha é o 
chumbo ou o cálcio? 

 

32) Considere a seguinte os 
potenciais de redução dos 
metais: 
Fe+2 +2 elétrons →Fe0    E0= -0,44V  
Ni+2 + 2 elétrons → Ni0   E0= -0,25V 

A ddp da pilha formada por esses 
dois metais será +0,19V ou +0,29V? 
 

33) Considerando o potencial de 
redução dos metais a seguir: 
Ni+2 + 2e-   → Ni(s) Eº = - 0,25 V 

Mg2+ + 2 e- → Mg (s)  Eº = - 2,37 V, 
podemos afirmar que o níquel 
reduz e o magnésio oxida?  

34) Considere a seguinte os potenciais de 
redução dos metais: 
Ca+2 +2 elétrons →Ca0    E0= -2,76V  
Pb+2 + 2 elétrons → Pb0   E0= -0,13V 

A pilha formada por estes metais 
tem como âonodo o cálcio e como 
cátodo o chumbo? Essa sentença é 
verdadeira ou falsa? 

35) Na equação global da pilha: 
Mg(s) + 2Ag+1(aq) → Mg+2(aq) + Ag(s)  

O eletrodo de magnésio tem sua 
massa diminuída e o eletrodo de 
prata é o cátodo. Essa sentença 
é verdadeira ou falsa? 

36) Considerando a pilha 
formada pelos metais: 
Fe0/Fe+2//Ni+2/Ni0, o sentido de 
deslocamento dos elétrons pelo 
fio condutor será do ferro para o 
níquel ou do níquel para o ferro? 

 



Apêndice 6: CARTÃO GABARITO PARA AS QUESTÕES REDOX 
 

GABARITO – QUESTÕES REDOX 

1. Verdadeiro 19. Ânodo 

2.Verdadeiro 20. Cátodo 

3.Espontânea 21. Espontâneo 

4. (+6) 22. Deposição 

5. (-1) 23. Negativo 

6.(+5) 24.Oxidação 

7. Agente oxidante 25. (+5) 

8. Verdadeira 26. Verdadeira 

9. Ânodo 27. Hidrogênio 

10. Magnésio (Mg) 28. Zero volts 

11. Redução  29. Verdadeira 

12. Falsa 30. Cálcio (Ca) 

13. Agente redutor 31. Chumbo (Pb) 

14. Verdadeira 32. (+0,19 V) 

15. Ânodo 33. Sim 

16. Redução 34. Verdadeira 

17. Agente oxidante 35. Verdadeira 

18. Agente redutor 36. Do ferro (Fe) para o níquel (Ni) 

 



 

Apêndice 7: CARTA OBJETIVO 
 

Seu objetivo é formar uma pilha com 

os eletrodos de ZINCO e CÁDMIO de 

acordo com a representação: 

Zn0/Zn+2 // Cd+2/Cd0 

Seu objetivo é formar uma pilha com 

os eletrodos de COBRE e PRATA de 

acordo com a representação: 

Cu0/Cu+2 // Ag+1/Ag0 

Seu objetivo é formar uma pilha com 

os eletrodos de CÁDMIO e CROMO 

de acordo com a representação: 

Cd0/Cd+2 // Cr+2/g0 

Seu objetivo é formar uma pilha com 

os eletrodos de FERRO e PRATA de 

acordo com a representação: 

Fe0/Fe+2 // Ag+1/Ag0 

Seu objetivo é formar uma pilha com 

os eletrodos de NÍQUEL e PRATA de 

acordo com a representação: 

Ni0/Ni+2 // Ag+1/Ag0 

Seu objetivo é formar uma pilha com 

os eletrodos de NIQUEL e ZINCO de 

acordo com a representação: 

Zn+0/Zn+2 //Ni0/Ni+2  

Seu objetivo é formar uma pilha com 

os eletrodos de  CÁDMIO e NIQUEL 

de acordo com a representação: 

Cd0/Cd+2 // Ni+2/Ni0 

Seu objetivo é formar uma pilha com 

os eletrodos de ZINCO e COBRE de 

acordo com a representação: 

Zn0/Zn+2 // Cu+2/Cu0 



 

Seu objetivo é formar uma pilha com 

os eletrodos de ALUMÍNIO e 

ESTANHO de acordo com a 

representação: 

Al0/Al+3 // Sn+2/Sn0 

Seu objetivo é formar uma pilha com 

os eletrodos de CROMO e PRATA de 

acordo com a representação: 

Cr0/Cr+3 // Ag+1/Ag0 



Apêndice 8: CARTA ELETRODO 

ELETRODO DE ZINCO 

 

Zn+2 (aq) + 2 e- → Zn(s) 

E0red = - 0,76V 

 

ELETRODO DE MAGNÉSIO 

 

Mg+2 (aq) + 2 e- → Mg(s) 

E0red = - 2,37 V 

ELETRODO DE FERRO 

 

Fe2 (aq) + 2 e- → Fe(s) 

E0red = - 0,44V 

ELETRODO DE COBRE 

 

Cu+2 (aq) + 2 e- → Cu(s) 

E0red = + 0,34V 

ELETRODO DE ALUMÍNIO 

 

Al+3 (aq) + 3 e- → Al(s) 

E0red = - 1,16V 

ELETRODO DE CROMO 

 

Cr+3 (aq) + 3 e- → Cr(s) 

E0red = - 0,74V 

ELETRODO DE CÁDMIO 

 

Cd+2 (aq) + 2 e- → Cd(s) 

E0red = - 0,40V 

ELETRODO DE NÍQUEL 

 

Ni+2 (aq) + 2 e- → Ni(s) 

E0red = - 0,25V 

ELETRODO DE ESTANHO 

 

Sn+2 (aq) + 2 e- → Sn(s) 

E0red = - 0,14V  

ELETRODO DE PRATA 

 

Ag+1 (aq) + 1 e- → Ag(s) 

E0red = +0,80V  

 



Apêndice 9: TABULEIRO DO JOGO 

 
 

 



Apêndice 10: 

TABULEIRO REDOX 

VAMOS APRENDER ELETROQUÍMICA? 
DESCRIÇÃO 

O jogo TABULEIRO REDOX é um jogo didático de tabuleiro com perguntas e respostas sobre 

ELETROQUÍMICA, envolvendo conhecimentos sobre pilhas e fenômenos de óxido-redução. As cartas 

perguntas são “redox”, “desafio”, e as “eletrodo” e objetivo” determinam um dos objetivos do jogo.  

OBJETIVOS 

Acertar o maior número de perguntas e formar a pilha determinada na carta objetivo com as cartas eletrodos, 

enquanto se avança no tabuleiro.  

NÚMERO DE JOGADORES 

2 a 6 jogadores 

COMPOSIÇÃO 

1 tabuleiro 

36 cartas com questões REDOX 

30 cartas com questões DESAFIO 

10 cartas OBJETIVO 

20 cartas ELETRODO 

 

6 peões coloridos 

1 dado 

Cartão gabarito para as questões REDOX e questões 

DESAFIO 

Cartão para marcação de ACERTOS dos jogadores 

INSTRUÇÕES 

1) Escolha um jogador para ser o JUIZ que tem função de conferir as respostas com auxílio do gabarito e armazenar as 

cartas já respondidas em cada jogada. 

2) Cada jogador ESCOLHE UMA CARTA OBJETIVO que deverá ser cumprida até o final da partida. E observar as 

regras escritas no próprio tabuleiro. 

3) Coloque os peões no ponto de partida e jogue o dado para definir que jogador iniciará a partida. 

4) NA PRIMEIRA JOGADA, o jogador lança o dado e percorre as casas do tabuleiro conforme a indicação do dado.  

3) Observe a casa do tabuleiro em que parou e faça o que foi pedido:  

- REDOX: pegue uma carta REDOX responda à pergunta, se acertar AVANCE DUAS CASAS, se errar permaneça na 

mesma casa. Essas cartas usadas devem ser entregues ao juiz; 

- DESAFIO: pegue uma carta DESAFIO responda à pergunta, se acertar AVANCE O NÙMERO QUE TIROU NO 

DADO, se errar permaneça na mesma casa. Essas cartas usadas devem ser entregues ao juiz; 

- CORROSÃO: passe a vez; 

- CHOQUE: volte uma casa e não responde nenhuma questão. 

4) A partir da SEGUNDA RODADA, o jogador pode decidir SE QUER JOGAR o dado e andar no tabuleiro para 

responder perguntas OU RETIRAR UMA NOVA CARTA ELETRODO para formar sua pilha, do monte de cartas 

ELETRODO ou do “LIXO”. Podendo ficar com no MÁXIMO 2 CARTAS ELETRODOS NA MÃO, dispensando uma carta 

ELETRODO que não lhe sirva no monte “LIXO”. 

5) O jogador GANHA O JOGO se for o primeiro a chegar no fim do tabuleiro e conseguir cumprir seu OBJETIVO formar 

a PILHA com os eletrodos corretos. 

6) Se o jogador completar seu OBJETIVO antes de chegar ao fim do tabuleiro PODERÁ, CASO CAI NA CASA 

CHOQUE OU CORROSÃO, andar o número de casas tiradas no dado. 

 BOM JOGO! 

 

 



Apêndice 11: 
 

CARTÃO PARA MARCAÇÃO DE ACERTOS 
 

JOGADOR 1 JOGADOR 2 JOGADOR 3 

Nome: Nome: Nome: 

QUESTÃO ACERTO ERRO QUESTÃO ACERTO ERRO QUESTÃO ACERTO ERRO 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

JOGADOR 4 JOGADOR 5 JOGADOR 6 

Nome: Nome: Nome: 

QUESTÃO ACERTO ERRO QUESTÃO ACERTO ERRO QUESTÃO ACERTO ERRO 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

 


