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ELETROQUÍMICA 

(Parte 02) 

Balanceamento por Oxirredução 

 

Questão 01 - (UERJ)    Para a análise do teor de ozônio em um meio 

aquoso, utiliza-se iodeto de potássio e ácido sulfúrico. 

Esses compostos reagem conforme a seguinte equação: 

x KI + O3 + H2SO4  →   y I2 + H2O + K2SO4 

Quando a equação é balanceada, os coeficientes x e y correspondem, 

respectivamente, aos seguintes valores: 

a) 2 e 1     b) 4 e 2 

c) 6 e 3     d) 8 e 4 

 

Questão 02 - (FCM PB)    A seguinte reação não-balanceada e 

incompleta ocorre em meio ácido: 

(Cr2O7)–2   +   (C2O4)–2  →   Cr3+   +   CO2 

A soma dos coeficientes estequiométricos da reação completa e 

balanceada é igual: 

a) 55      b) 33 

c) 11      d) 44 

e) 22 

 

Questão 03 - (UniCESUMAR PR)    Considere a reação de 

oxirredução, não balanceada, a seguir: 

HNO3 (aq) + H+ (aq) + CdS (s) →  NO (g) + Cd2+ (aq) + S (s) + 

4H2O(l) 

Nessa reação, o coeficiente estequiométrico da espécie que contém o 

átomo de enxofre, em seu menor estado de oxidação, no 

balanceamento com os menores números inteiros, é: 

a) 1      b) 2 

c) 3      d) 4 

e) 5 

 

Questão 04 - (Mackenzie SP)    Considerando o processo de 

oxirredução, não balanceado abaixo equacionado, a soma dos 

coeficientes para esse processo, levando em conta os menores números 

inteiros e possíveis, é de 

NaN3(s) + KNO3(s) →  K2O(s) + Na2O(s) + N2(g) 

a) 26      b) 28 

c) 30      d) 32 

e) 34 

 

Questão 05 - (UniRV GO)    O gás cloro é um agente muito tóxico e 

irritante capaz de provocar náuseas e danos pulmonares. Ele é 

empregado principalmente na indústria de branqueamento de tecidos e 

papéis, desinfecção de água e produção de alvejantes. Uma forma de 

obter o gás cloro está representada na reação a seguir. Baseando-se 

nesta reação, analise as alternativas e assinale V (verdadeiro) ou F 

(falso) para as alternativas. 

NaCl + MnO2 + H2SO4  →   Cl2 + MnSO4 + NaHSO4 + H2O 

a) A reação é classificada como de oxidorredução envolvendo 

a transferência de 2 elétrons. 

b) A soma dos coeficientes de balanceamento dos reagentes é 

igual à soma dos coeficientes de balanceamento dos 

produtos. 

c) O nome IUPAC para o óxido dos reagentes é bióxido de 

manganês. 

d) O sal de sódio dos produtos é classificado como um sal 

misto. 

 

Questão 06 - (EsPCEX)    O fósforo branco, substância química cuja 

estrutura é representada pela fórmula P4, é utilizado em algumas 

munições fumígenas (munições que produzem fumaça). Ele pode ser 

obtido a partir da fosforita (Ca3(PO4)2), um mineral de fosfato de 

cálcio, por meio da reação com sílica (dióxido de silício - SiO2) e 

carvão coque (C) num forno especial a 1300 ºC. 

A equação não balanceada da reação é: 

Ca3(PO4)2 (s) + SiO2 (s) + C (s) →  CaSiO3 (s) + CO (g) + P4 (s) 

Acerca deste processo, são feitas as seguintes afirmativas: 

I. Após o balanceamento da equação por oxidorredução, a 

soma dos coeficientes estequiométricos é igual a 35. 

II. O dióxido de silício é uma molécula que apresenta 

estrutura de geometria molecular angular. 

III. O agente redutor do processo é o dióxido de silício. 

IV. Neste processo ocorre a oxidação do carbono. 

Assinale a alternativa que apresenta todas as afirmativas 

corretas, dentre as listadas acima. 

a) I, II e III.     b) I, III e IV. 

c) II e IV.     d) III e IV. 

e) I e IV. 

 

Questão 07 - (UECE)    Atente para a seguinte reação de 

óxidoredução, não balanceada: 

As2S3 + HNO3 + H2O →  H2SO4 + H3AsO4 + NO 

No que concerne à reação acima, assinale a afirmação 

verdadeira. 

a) Trata-se de uma auto-oxi-redução. 

b) Trata-se de uma óxido-redução parcial. 

c) A soma de todos os coeficientes da equação balanceada é 

78. 

d) Cada átomo de enxofre perde 4 elétrons. 

 

Questão 08 - (UECE)    Para que um satélite brasileiro seja lançado, é 

necessário um veículo lançador, cuja reação responsável pela 

propulsão do foguete seja: 

NH4CℓO4(s) + Aℓ(s) → Aℓ2O3(s) + N2 (g) + HCℓ(g) + H2O(g). 

Fazendo-se o ajustamento da equação, é correto afirmar que a 

proporção adequada entre as massas dos dois reagentes para que a 

reação ocorra sem sobra de nenhum deles é 

a) 3 mols de NH4ClO4 para 8 mols de Al. 

b) 47 g de NH4ClO4 para 18g de Al. 

c) 37 g de NH4ClO4 para 15g de Al. 

d) 5 mols de NH4ClO4 para 10 mols de Al. 

 

Questão 09 - (UDESC SC)    Em 1915, o exército alemão utilizou, 

pela primeira vez, bombas de gás cloro contra trincheiras francesas e 

argelinas, causando a morte em mais de 5 mil soldados. O cloro gasoso 

pode ser utilizado na fabricação de solventes clorados, inseticidas 

(DDT), purificação de água, produção de compostos inorgânicos como 

hipoclorito de sódio (NaOCl), cloretos metálicos. Uma forma de 

produzir cloro gasoso em pequenas quantidades é pela reação entre 

permanganato de potássio e ácido clorídrico, apresentada a seguir: 

KMnO4 (s) + HCl (aq) →  KCl (aq) + MnCl2 (aq) + Cl2 (g) + H2O (l) 

Sobre essa reação, analise as proposições. 

I. Trata-se de uma reação de oxirredução, em que o cloreto 

sofre oxidação e o manganês sofre redução. 

II. A reação está balanceada. 

III. A reação não está balanceada, sendo os coeficientes 

estequiométricos para essa reação 2:16:2:2:5:8. 

IV. O estado de oxidação do átomo de manganês passa de 7+ 

para 2+, nessa reação, tratando-se de uma redução. 

V. O cloreto é o agente redutor nesta reação. 

Assinale a alternativa correta. 

a) Somente as afirmativas I, III, IV e V são verdadeiras. 

b) Somente as afirmativas I, II, IV e V são verdadeiras. 

c) Somente as afirmativas I, III e V são verdadeiras. 

d) Somente as afirmativas I, IV e V são verdadeiras 

e) Somente as afirmativas III, IV e V são verdadeiras. 
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Questão 10 - (FCM MG)    A reação do cobre sólido com uma 

solução de ácido nítrico pode ser representada pela seguinte equação 

química não balanceada: 

Cu(s) + HNO3(aq)  →   Cu (NO3)2(aq) + NO(g) + H2O(l) 

Foram feitas as seguintes afirmativas para o sistema apresentado: 

I. A espécie que está oxidando é o Cu(s) e a espécie reduzida 

é o NO(g). 

II. A soma dos coeficientes mínimos inteiros dos produtos é 

igual a 9. 

III. Existem apenas duas espécies boas condutoras de 

eletricidade. 

IV. Existem apenas três substâncias moleculares no sistema 

citado. 

V. Uma evidência de que o fenômeno é químico é a liberação 

de gás. 

O número de afirmativas CORRETAS é: 

a) 2      b) 3 

c) 4      d) 5 

 

Questão 11 - (UNIRG TO)    Analise a equação química a seguir. 

a H2C2O4 + b KMnO4 →  c CO2 + d MnO + e K2O + f H2O 

Para que a equação seja devidamente balanceada, a soma de todos os 

coeficientes estequiométricos (a-f) deve ser igual a: 

a) 22      b) 23 

c) 24      d) 25 

 

Questão 12 - (ACAFE SC)    A reação (não balanceada) dos íons 

permanganato com íons iodeto em meio alcalino pode ser representada 

por: 

I–(aq) + MnO4
–(aq) + H2O →  I2(aq) + MnO2(s) + OH–(aq) 

Uma vez balanceada, a soma dos menores coeficientes 

estequiométricos inteiros dos reagentes é: 

a) 12.      b) 6. 

c) 4.      d) 25. 

 

Questão 13 - (UNESP SP)    Uma forma de se obter oxigênio em 

laboratório é pela reação química entre solução aquosa de peróxido de 

hidrogênio (água oxigenada) e solução aquosa de permanganato de 

potássio em meio ácido, cuja equação, parcialmente balanceada, é: 

xKMnO4(aq) + 3H2SO4(aq) + yH2O2(aq) →  

→  K2SO4(aq) + 2MnSO4(aq) + zO2(g) + 8H2O(l) 

Nessa equação, os valores dos coeficientes estequiométricos x, y 

e z são, respectivamente, 

a) 2, 5 e 1.     b) 2, 5 e 5. 

c) 2, 5 e 4.     d) 3, 2 e 4. 

e) 3, 5 e 5. 

 

Questão 14 - (ACAFE SC)    Íons Fe2+ podem ser quantificados em 

uma reação de oxi-redução com íons MnO4
– padronizado em meio 

ácido. Uma vez balanceada a equação química abaixo, a soma dos 

menores coeficientes estequiométricos inteiros dos reagentes é: 

MnO4
– (aq) + Fe2+(aq) + H+(aq) →  Mn2+(aq) + H2O + Fe3+(aq) 

a) 10      b) 3 

c) 14      d) 5 

 

Questão 15 - (FCM PB)    O NaClO3 e o NaClO2 são sais de sódio 

clorados. São empregados na indústria para a geração de dióxido de 

cloro, no branqueamento de fibras têxteis, polpa de celulose e papel. O 

NaClO3 é empregado também como herbicida não seletivo, desfoliante 

e dessecante. O NaClO2 por sua vez, tem aplicações também como 

desinfetante, em anti-sépticos bucais, cremes e géis dentais. Ambos os 

sais podem ser obtidos através da reação abaixo não balanceada. 

ClO2 + NaOH →  NaClO2 + NaClO3 + H2O 

Sobre estas substâncias e a partir da reação química dada é correto 

afirmar  

a) O íon ClO3
–, perclorato, apresenta uma geometria trigonal 

planar, com três ligações simples entre o átomo de cloro e 

os átomos de oxigênio.  

b) A soma dos menores coeficientes estequiométricos inteiros 

da reação é igual a 7.  

c) Partindo de 67,5 g de ClO2 obtém-se 1 mol de NaClO2.  

d) O íon ClO2
– apresenta em sua estrutura de Lewis dois pares 

de elétrons não compartilhados e por isso apresenta 

estrutura geométrica linear.  

e) A nomenclatura correta do ácido formado a partir da 

reação do NaClO2 com a água, é ácido clórico.  

 

Questão 16 - (PUC MG)    Faça o balanceamento da equação química 

a seguir. 

Ca5(PO4)3F(s) + H2SO4(i)  →  H3PO4(i) + CaSO4(s) + HF(g) 

A soma dos menores coeficientes estequiométricos inteiros é igual a: 

a) 15      b) 6 

c) 18      d) 9 

 

Questão 17 - (UPE PE)    Uma das formas de detecção da embriaguez 

no trânsito é feita por meio de um bafômetro que contém um 

dispositivo com o sistema dicromato de potássio em meio ácido. Esse 

sistema em contato com álcool etílico, proveniente do bafo do 

motorista, provoca uma mudança na coloração. A equação 

simplificada que descreve o processo é apresentada a seguir: 

Dados: massas molares, Cr = 52g/mol; O = 16 g/mol. 

Cr2O7 2-(aq) + 8H+(aq) + 3CH3CH2OH(g)  →  2Cr3+(aq) + 

3CH3CHO(g) + 7H2O(l) 

Diante disso, analise as seguintes considerações: 

I. A equação descrita refere-se a um processo químico, e, 

para que ele ocorra, o meio deve estar ácido. 

II. Há 216 gramas do íon dicromato em uma unidade de 

quantidade matéria, mol. 

III. 3 (três) mols de elétrons foram perdidos e ganhos na reação 

química. 

IV. A equação química necessita ser balanceada. 

V. O íon dicromato é o agente redutor, e o álcool etílico, o 

agente oxidante. 

São CORRETAS apenas 

a) II e V.      b) I e IV.  

c) I, II e V.      d) I e II.  

e) I, III e IV. 

 

Questão 18 - (ESCS DF)       Quando ocorre uma reação química, 

esta pode ser representada na forma de equação iônica, ou seja, 

nela aparecem apenas as espécies que participam efetivamente da 

transformação química. Aqueles íons presentes no meio e que não 

participam da reação (apenas “assistem”) denominam-se íons 

espectadores.Considere a reação estequiométrica a seguir, que é 

muito utilizada nos laboratórios de análises. 

Solução aquosa de permanganato de potássio (KMnO4(aq)) 

reagindo com solução aquosa de sulfato de ferro II (FeSO4(aq)) em 

presença de solução aquosa de ácido sulfúrico (H2SO4(aq). 

As equações completa e iônica que traduzem essa reação, 

respectivamente, são: 

KMnO4(aq) + FeSO4(aq) + H2SO4(aq) → MnSO4(aq) + Fe2(SO4)3(aq) + 

K2SO4(aq) + H2O(l) 

e 

MnO4
–1

(aq) + Fe+2
(aq) + H+1

(aq) → Mn+2
(aq) + Fe+3

(aq) + H2O(l) 

Considerando que os sais e o ácido que participam da reação de 

oxirredução encontram-se dissolvidos e totalmente ionizados e 

que, das espécies presentes, nem todas participam da reação, é 

correto afirmar que os íons espectadores são: 

a) K+1 e SO4
–2     b) Mn+7 e Fe+2  

c) H+1 e O–2      d) Fe+2 e MnO4
–1  

e) H+1 e SO4
–2  

 

GABARITO:   

1) Gab: C   2) Gab: B  3) Gab: C  4) Gab: E 

5) Gab: VVFF  6) Gab: E  7) Gab: C  8) Gab: B 

9) Gab: D   10) Gab: C 11) Gab: D 12) Gab: B 

13) Gab: B  14) Gab: C 15) Gab: B 16) Gab: A 

17) Gab: D  18) Gab: A 

 

 

Bons estudos... 


