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Reações de Oxirredução e Cálculo de NOX 

 

TEXTO: 1 - Comum à questão: 1     

Lâmpadas sem mercúrio 

Agora que os LEDs estão jogando para escanteio as lâmpadas fluorescentes 
compactas e seu conteúdo pouco amigável ao meio ambiente, as preocupações 

voltam-se para as lâmpadas ultravioletas, que também contêm o tóxico 

mercúrio. Embora seja importante proteger-nos de muita exposição à radiação 
UV do Sol, a luz ultravioleta também tem propriedades muito úteis. Isso se 

aplica à luz UV com comprimentos de onda curtos, de 100 a 280 nanômetros, 

chamada luz UVC, que é especialmente útil por sua capacidade de destruir 
bactérias e vírus.Para eliminar a necessidade do mercúrio para geração da luz 

UVC, Ida Hoiaas, da Universidade Norueguesa de Ciência e Tecnologia, 

montou um diodo pelo seguinte procedimento: inicialmente, depositou uma 
camada de grafeno (uma variedade cristalina do carbono) sobre uma placa de 

vidro. Sobre o grafeno, dispôs nanofios de um semicondutor chamado nitreto 

de gálio-alumínio (AlGaN). Quando o diodo é energizado, os nanofios emitem 
luz UV, que brilha através do grafeno e do vidro. 

 

Questão 01 - (UNESP SP)    No nitreto de gálio-alumínio, os números de 
oxidação do nitrogênio e do par Al-Ga são, respectivamente, 

a) 0 e 0.     b) +6 e –6. 

c) +1 e +1.     d) –3 e +3. 
e) –2 e +2. 

 

Questão 02 - (UFRGS RS)    A reação de Belousov-Zhabotinskii, que forma 

padrões oscilantes espaciais e temporais como ondas, é uma reação 

extremamente interessante com mecanismo complexo e é um dos exemplos 

mais conhecidos de formação de estruturas ordenadas em sistemas fora do 
equilíbrio. Uma das suas etapas é 

Br– + BrO3
– + 2 H+  →   HBrO2 + HOBr 

Os números de oxidação do bromo, nessas espécies, na ordem em que 

aparecem, são respectivamente 
a) –1, –5, +3, –1    b) –1, –1, +3, +1 

c) –1, +5, +3, +1    d) +1, –1, –3, –1 

e) +1, +5, –3, +1 
 

Questão 03 - (UECE)    Os primeiros bafômetros foram criados utilizando-se a 

reação de oxidação alcoólica que ocorre com o sal alaranjado, dicromato de 
potássio, dissolvido em meio ácido. Quando alguém consome alguma bebida 

alcoólica e sopra em um desses aparelhos, a coloração alaranjada fica verde-

azulada denunciando que a pessoa está incapacitada para dirigir. A oxidação 
citada está equacionada da seguinte forma: 

OHOHCOOHC

w        z        y               x

2242262 +→+
 

As letras x, y, z, w, que representam os números de oxidação dos respectivos 

elementos, estão corretas em 

a) x = –2; y = 0; z = + 1; w = –2. 
b) x = –2; y = 0; z = 0; w = –2. 

c) x = –3; y = 0; z = 0; w = –2. 

d) x = –2; y = 0; z = + 4; w = –4. 
 

Questão 04 - (UERJ)    Em estações de tratamento de água, é feita a adição de 

compostos de flúor para prevenir a formação de cáries. Dentre os compostos 
mais utilizados, destaca-se o ácido fluossilícico, cuja fórmula molecular 

corresponde a H2SiF6. 

O número de oxidação do silício nessa molécula é igual a: 
 

a) +1      b) +2 

c) +4      d) +6 
 

TEXTO: 2 - Comum à questão: 5    Estima-se que cerca de um bilhão de 

pessoas sofram com a falta de água potável no mundo. Para tentar combater 
esse tipo de problema, uma empresa desenvolveu um purificador de água 

distribuído na forma de um sachê que é capaz de transformar dez litros de água 

contaminada em dez litros de água potável. Os principais componentes do 
sachê são sulfato de ferro (III) e hipoclorito de cálcio.Para purificar a água, o 

conteúdo do sachê deve ser despejado em um recipiente com dez litros de água 
não potável. Depois é preciso mexer a mistura por cinco minutos, para ocorrer a 

união dos íons cálcio (Ca2+) e dos íons sulfato (SO4
2–), produzindo sulfato de 

cálcio, que vai ao fundo do recipiente juntamente com a sujeira. Em seguida, a 

água deve ser passada por um filtro, que pode ser até mesmo uma camiseta de 
algodão limpa. Para finalizar, deve-se esperar por 20 minutos para que ocorra a 

ação bactericida dos íons hipoclorito, ClO1–. Assim, em pouco tempo, uma água 

barrenta ou contaminada se transforma em água limpa para o consumo. 
 

Questão 05 - (FATEC SP)    Os números de oxidação do enxofre e do cloro 

nos íons SO4
2– e ClO1– são, respectivamente, 

a) 1+ e 2–     b) 4+ e 1– 

c) 5+ e 0     d) 6+ e 1+ 

e) 8+ e 2+ 
 

Questão 06 - (UEFS BA)    A determinação dos teores de vitamina C em 

alimentos e medicamentos pode ser realizada por titulação de óxido-redução, 
segundo a equação: 

 
Na transformação do iodo para o ácido iodídrico, o número de oxidação do 

átomo de iodo varia de 
a) +1 para –1, ocorrendo oxidação. 

b) +1 para 0, ocorrendo redução. 

c) 0 para +1, ocorrendo oxidação. 
d) –1 para 0, ocorrendo redução. 

e) 0 para –1, ocorrendo redução. 

 
Questão 07 - (UFRGS RS)    Nos compostos H2SO4, KH, H2, H2O2, NaHCO3, 

o número de oxidação do elemento hidrogênio é, respectivamente, 

a) +1, –1, 0, +1, +1.   b) +1, +1, +1, 0, +1. 

c) +1, –1, 0, +2, +1.   d) –1, –1, +1, +1, –1. 

e) –1, +1, 0, +1, +2. 

 
Questão 08 - (FGV SP)    Um processo para produção de iodo a partir de algas 

marinhas foi desenvolvido em 1817. As algas eram queimadas e as suas cinzas, 

ricas em iodeto de potássio, KI, eram tratadas e misturadas a ácido sulfúrico 
(H2SO4) e MnO2, formando-se iodo, I2, de acordo com a reação: 

2 NaI + 3 H2SO4 + MnO2 →  I2 + 2 NaHSO4 + MnSO4 + 2 H2O 

Nessa reação, há variação do número de oxidação dos elementos 

a) hidrogênio e enxofre.  b) enxofre e oxigênio. 

c) manganês e iodo.   d) iodo e hidrogênio. 
e) oxigênio e manganês. 

 

Questão 09 - (UFRR)    Nas substâncias Na2SO4, HPO3
–2, KMnO4 e Cu(NO3)2, 

os números de oxidação dos elementos S, P, Mn e N são, respectivamente: 

a) +6, –3, –7 e +5   b) –6, –3, +7 e –5 

c) +5, +7, +3 e +6   d) +6, +3, +7 e +5 
e) –6, –3, –7 e –5 

 

Questão 10 - (UNITAU SP)    O número de oxidação de um átomo pode ser 
calculado com base em sua eletronegatividade. 

HNO3      Fe2O3      AgOH      NaF      AlCl3 
Dentre as substâncias acima, o elemento químico que apresenta o maior número 

de oxidação é 

a) nitrogênio.    b) ferro. 
c) prata.    d) flúor. 

e) alumínio. 

 
Questão 11 - (FM Petrópolis RJ)  Em 2012, cientistas criaram condições em 

laboratório para que bactérias produzissem ouro de 24 quilates. As bactérias 

extremófilas Cupriavidus metallidurans crescidas na presença de cloreto de 
ouro, que seria tóxico para a maioria dos seres vivos, sobrevivem porque 

convertem essa substância em ouro metálico. Sabendo-se que a fórmula do 

cloreto de ouro é AuCl3 ou Au2Cl6, conclui-se que o número de oxidação do 
ouro nessa molécula é 

a) +6      b) +3 

c) +1      d) –1 
e) –3 

 

Questão 12 - (Unioeste PR)    Os estados de oxidação do bromo nas 
substâncias HBr, KBrO, Br2, KBrO3 e KBrO4 são, respectivamente, 

a) –1, +1, 0, +5 e +7.   b) –1, –1, –1, –5 e –7. 

c) +1, +1, +1, +1, +1.   d) –1, +1, 0, –1, +4. 
e) –1, +1, 0, –5 e –7. 
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Questão 13 - (FATEC SP)    A reação que ocorre entre a fosfina e o oxigênio é 

representada pela equação química 

2 PH3 (g) + 4 O2 (g) →  P2O5 (g) + 3 H2O (g) 

As substâncias que atuam como agente oxidante e agente redutor desse 
processo são, respectivamente, 

a) O2 e PH3.     b) O2 e H2O. 

c) O2 e P2O5.    d) PH3 e H2O. 
e) PH3 e P2O5. 

 

Questão 14 - (FCM PB)    Deve-se ter muito cuidado com substâncias 
químicas que normalmente temos em casa. Um grupo de adolescentes que se 

divertiam na rua, um dos garotos do grupo caiu em seu skate e “ralou” toda a 

perna no asfalto que estava enlameado. Com medo de adquirir uma infecção o 
garoto, junto com seus amigos, correu para casa dele e pegou permanganato de 

potássio, ele tinha observado que o pai, tinha usado de uma outra vez em uma 

queda para não infecionar. Um dos amigos, disse que também era bom usar 
água oxigenada (peróxido de hidrogênio), o outro amigo, na “zoeira” também 

usou um outro produto que não sabia o que era. Era ácido sulfúrico diluído, o 

que piorou a situação do amigo. O que ocorreu foi uma reação de transferência 
de elétrons, oxirredução. Na reação, pela equação não balanceada abaixo, uma 

espécie doa elétrons, e a outra recebe esses elétrons de maneira espontânea, o 

que pode ser verificado pela variação do número de oxidação. 
KMnO4(aq) + H2O2(aq) + H2SO4(aq) →  MnSO4(aq) + O2(g) + K2SO4(aq) + 

H2O(l) 
Sobre essa reação é correto afirmar que: 

a) O oxigênio no peróxido de hidrogênio tem Nox médio 1+ 

b) O peróxido de hidrogênio é a substância que sofre redução 
c) O permanganato de potássio é a substância oxidante 

d) O ácido sulfúrico é o agente redutor 

e) O manganês no permanganato de potássio tem Nox 5+ 
 

Questão 15 - (Faculdade Santo Agostinho BA)     

Para a determinação de ferro total por espectrofotometria, utiliza-se uma etapa 
de pré-tratamento da amostra com hidroxilamina (NH2OH), que transforma 

Fe3+ em Fe2+, segundo a equação: 

4Fe3+ + 2NH2OH    4Fe2+ + N2O + 4H+ + H2O 
A transformação descrita implica: 

a) Oxidação do íon ferro, Fe3+. 
b) Redução do nitrogênio, N. 

c) Transferência de quatro elétrons. 

d) NH2OH como agente oxidante. 
 

Questão 16 - (UEFS BA)    Quando um prego de ferro é mergulhado em uma 

solução aquosa de sulfato de cobre(II), observa-se a formação de cobre 
metálico sobre a superfície do prego em decorrência da reação representada por 

Fe (s) + CuSO4 (aq) →  Cu (s) + FeSO4 (aq) 

Essa é uma reação de oxirredução na qual 

a) o ferro metálico perde elétrons e, portanto, é o agente oxidante. 

b) o ferro metálico perde elétrons e, portanto, é o agente redutor. 
c) o ferro metálico ganha elétrons e, portanto, é o agente oxidante. 

d) o íon de cobre(II) ganha elétrons e, portanto, é o agente redutor. 

e) o íon de cobre(II) perde elétrons e, portanto, é o agente oxidante. 
 

Questão 17 - (UNICAMP SP)    “Ferro Velho Coisa Nova” e “Compro Ouro 

Velho” são expressões associadas ao comércio de dois materiais que podem ser 
reaproveitados.  Em vista das propriedades químicas dos dois materiais 

mencionados nas expressões, pode-se afirmar corretamente que 

a) nos dois casos as expressões são apropriadas, já que ambos os 
materiais se oxidam com o tempo, o que permite distinguir o 

“novo” do “velho”. 

b) nos dois casos as expressões são inapropriadas, já que ambos os 
materiais se reduzem com o tempo, o que não permite distinguir o 

“novo” do “velho”. 

c) a primeira expressão é apropriada, pois o ferro se reduz com o 
tempo, enquanto a segunda expressão não é apropriada, pois o 

ouro é um material inerte. 

d) a primeira expressão é apropriada, pois o ferro se oxida com o 
tempo, enquanto a segunda expressão não é apropriada, pois o 

ouro é um material inerte. 

 

Questão 18 - (FM Petrópolis RJ)    Arqueólogos franceses encontraram 

grandes quantidades de dióxido de manganês em resquícios de carvão e fuligem 

das fogueiras. Isso sugere que os neandertais não gastavam tanta energia atrás 
desse composto químico só para pintar o corpo, como suspeitavam os 

pesquisadores, e, sim, para fazer fogueiras.Mas qual a relação desse mineral 
com fogo? Toda. Por ser um mineral muito abrasivo, quando moído e colocado 

sobre madeira, diminui a temperatura necessária para combustão - a centelha 

ideal para facilitar a vida dos nossos primos distantes. 
Disponível em: <http://super.abril.com.br/ciencia/neandertais- 

-usavam-quimica-para-acender-fogo>. Adaptado. Acesso em: 18 jul. 

2016. 

O dióxido de manganês, ao ser misturado à madeira, era lentamente aquecido 

em presença do ar, sofrendo decomposição com liberação de oxigênio e 

facilitando a combustão da madeira para acender as fogueiras, segundo a 

seguinte equação: 
2 MnO2 →  Mn2O3 + 1/2 O2 

O dióxido de manganês é um poderoso agente 

a) redutor, por oxidar o oxigênio, sofrendo oxidação. 
b) redutor, por oxidar o oxigênio, sofrendo redução. 

c) redutor, por reduzir o oxigênio, sofrendo oxidação. 

d) oxidante, por oxidar o oxigênio, sofrendo redução. 
e) oxidante, por reduzir o oxigênio, sofrendo oxidação. 

 

Questão 19 - (FAMERP SP)    A imagem mostra o resultado de um 
experimento conhecido como “árvore de prata”, em que fios de cobre retorcidos 

em formato de árvore são imersos em uma solução aquosa de nitrato de prata. 

 
(www.emsintese.com.br) 

Nesse experimento, ocorre uma reação de oxirredução, na qual 

a) átomos de cobre se reduzem. 

b) íons de cobre se reduzem. 
c) íons nitrato se oxidam. 

d) íons de prata se reduzem. 

e) átomos de prata se oxidam. 
 

Questão 20 - (IFPE)    Os óxidos de nitrogênio, importantes poluentes 

atmosféricos, são emitidos como resultado da combustão de qualquer 
substância que contenha nitrogênio e são introduzidos na atmosfera pelos 

motores de combustão interna, fornos, caldeiras, estufas, incineradores 

utilizados pelas indústrias químicas e pela indústria de explosivos. Os 
principais óxidos de nitrogênio são: NO (óxido nítrico); NO2 (dióxido de 

nitrogênio). O NO (óxido nítrico) pode ser obtido na reação entre a prata 

metálica e o ácido nítrico (HNO3), como mostra a reação abaixo, não 
equilibrada. 

Ag + HNO3 →  AgNO3 + NO + H2O 

Em relação à obtenção do NO (óxido nítrico), assinale a alternativa correta. 

a) Na reação o agente oxidante é a prata. 
b) O HNO3 é o agente oxidante. 

c) Na reação, o nitrogênio do AgNO3 sofre oxidação. 

d) O número de oxidação do nitrogênio no HNO3 é igual a 4+. 
e) A equação, depois de balanceada, apresenta soma dos coeficientes 

dos menores números inteiros igual a 23. 

 
GABARITO:   

1) Gab: D 

2) Gab: C 
3) Gab: B 

4) Gab: C 

5) Gab: D 
6) Gab: E 

7) Gab: A 

8) Gab: C 
9) Gab: D 

10) Gab: A 

11) Gab: B 
12) Gab: A 

13) Gab: A 

14) Gab: C 
15) Gab: C 

16) Gab: B 

17) Gab: D 
18) Gab: D 

19) Gab: D 

20) Gab: B 
 

Bons estudos... 


