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Questão 01 - (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 02 - (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: 

 

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 03 - (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 

 
Questão 04 - (UNESP SP)     

O ciclo do enxofre é fundamental para os solos dos 
manguezais. Na fase anaeróbica, bactérias reduzem o sulfato 
para produzir o gás sulfeto de hidrogênio. Os processos que 
ocorrem são os seguintes: 

SO4
2– (aq)  S2– (aq) 

S2– (aq)  H2S (g) 
(Gilda Schmidt. Manguezal de Cananeia, 1989. Adaptado.) 

Na produção de sulfeto de hidrogênio por esses processos nos 
manguezais, o número de oxidação do elemento enxofre 
a) diminui 8 unidades. 
b) mantém-se o mesmo. 
c) aumenta 4 unidades. 
d) aumenta 8 unidades. 
e) diminui 4 unidades. 

 
 
 

TEXTO: 1 - 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. 

<http://tinyurl.com/y7gdw9qx>  
Acesso em: 13.11.2017. Adaptado. 

 
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+ 

 
TEXTO: 2 - Comum à questão: 6     

Pesquisa desenvolvida pela Universidade de Lisboa avalia o 
potencial cosmético do óleo proveniente da borra do café e dos 
grãos de café verde para o desenvolvimento de uma nova 
geração de filtros solares. A adição de dois tipos de partículas 
distintas se mostrou benéfica, tendo sido desenvolvido um 
sistema que garantiu um fator de proteção solar elevado, 
proteção UVA (conferida pelo ZnO) e UVB (conferida pelo 
TiO2). Essas partículas (ZnO e TiO2) foram usadas como filtros 
solares físicos e agentes estabilizadores da emulsão, sendo 
previamente dispersas no óleo. 

(Jornal Unesp, outubro de 2016. Adaptado.) 
 
Questão 06 - (UEFS BA)     

A carga elétrica do íon titânio no TiO2 é 
a) 2+ 
b) 4– 
c) 2– 
d) 4+ 
e) 6+ 

 
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 - (UNEMAT MT)     

Nitratos (NO3
–) e nitritos (NO2

–) são utilizados como 
conservantes em produtos cárneos curados (como os embutidos, 
por exemplo), com a finalidade de inibir o crescimento do 
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Clostridium botulinum (produtor da toxina que causa botulismo). 
Apesar de sua importância, a utilização destes íons tem sido 
questionada devido ao risco que essas substâncias podem trazer à 
saúde humana. 

Os nitratos, no interior do nosso organismo ou quando 
expostos a altas temperaturas (processo de cocção), podem ser 
convertidos em nitritos, e é nesse ponto que surge a grande 
preocupação, pois estes podem dar origem a nitrosaminas, as 
quais apresentam atividade carcinogênica. 

Disponível em: http://incciencia.com.br/2015/04/20/ 
nitrato-faz-bem-oufaz-mal/ (Adaptado) Acesso em nov. 2015. 

Acerca dos íons citados no texto, assinale a alternativa que 
apresenta o número de oxidação do nitrogênio, respectivamente. 
a) –1 e –2 
b) –1 e +3 
c) +3 e +3 
d) +5 e +3 
e) +5 e –5 

 
TEXTO: 3 - Comum à questão: 9     

O ácido nítrico é um importante insumo para produção de 
fertilizantes, explosivos e tintas. Sua produção industrial é feita 
pelo processo Ostwald, em três etapas que podem ser 
representadas pelas reações: 

I. 6 NH3 (g) + 15/2 O2 (g)  6 NO (g) + 9 H2O (g)     = –1378 kJ 
II. 6 NO (g) + 3 O2 (g)  6 NO2 (g)                               = –339 kJ 
III. 6 NO2 (g) + 2 H2O (g)  4 HNO3 (aq) + 2 NO (g)  = –270 kJ 
 
Questão 09 - (FGV SP)     

Os valores dos números de oxidação do átomo de nitrogênio nas 
espécies nitrogenadas na equação da etapa III do processo 
Ostwald, na ordem apresentada, são, respectivamente: 
a) + 4, +5 e +2. 
b) + 4, –5 e –2. 
c) +2, +3 e +1. 
d) –4, +5 e + 2. 
e) –4, +5 e –2. 

 
Questão 10 - (UNESP SP)     

 
(http://portaldoprofessor.mec.gov.br) 

Nas últimas décadas, o dióxido de enxofre (SO2) tem sido o 
principal contaminante atmosférico que afeta a distribuição de 
liquens em áreas urbanas e industriais. Os liquens absorvem o 
dióxido de enxofre e, havendo repetidas exposições a esse 
poluente, eles acumulam altos níveis de sulfatos (SO4

2–) e 
bissulfatos (HSO4

–), o que incapacita os constituintes dos liquens 
de realizarem funções vitais, como fotossíntese, respiração e, em 
alguns casos, fixação de nitrogênio. 

(Rubén Lijteroff et al. Revista Internacional de contaminación  
ambiental, maio de 2009. Adaptado.) 

Nessa transformação do dióxido de enxofre em sulfatos e 
bissulfatos, o número de oxidação do elemento enxofre varia de 
__________ para __________, portanto, sofre __________. 
As lacunas desse texto são, correta e respectivamente, 
preenchidas por: 

 

a) – 4; – 6 e redução. 
b) + 4; + 6 e oxidação. 
c) + 2; + 4 e redução. 
d) + 2; + 4 e oxidação. 
e) – 2; – 4 e oxidação. 

 
Questão 11 - (UNIRG TO)     

O cromato de potássio, quando dissolvido em água, apresenta 
coloração amarela. Ao acidificar o meio, a solução aquosa torna-
se alaranjada como resultado da conversão dos íons cromato para 
íons dicromato. A fórmula iônica do íon dicromato e o estado de 
oxidação do cromo são, respectivamente, 
a) CrO4

2– e +6 
b) Cr2O7

2– e +6 
c) CrO4

2– e +3 
d) Cr2O7

2– e +3 
 
Questão 12 - (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 13 - (PUC MG)     

Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, 
relacionando o elemento sublinhado com seu número de 
oxidação (Nox). 
1. Al2S3 
2. K2S 
3. SrCl2 
4. KF 
5. O3 
(   ) –1 
(   ) 0 
(   ) +1 
(   ) +2 
(   ) +3 
A sequência CORRETA encontrada é: 
a) 4 – 5 – 3 – 2 – 1 
b) 4 – 5 – 2 – 3 – 1 
c) 2 – 3 – 5 – 4 – 1 
d) 2 – 3 – 5 – 1 – 4 

 
Questão 14 - (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 15 - (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 
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Questão 16 - (Centro Universitário São Camilo SP)     
Alguns poluentes são utilizados como indicadores de 

qualidade do ar, dentre eles o monóxido de nitrogênio (NO) e o 
dióxido de nitrogênio (NO2 ). Esses óxidos são formados durante 
processos de combustão. Em grandes cidades, os veículos 
geralmente são os principais responsáveis pela emissão dos 
óxidos de nitrogênio. O NO, sob a ação de luz solar, transforma-
se em NO2 e tem papel importante na formação de oxidantes 
fotoquímicos como o ozônio (O3 ). 

(www.cetesb.sp.gov.br. Adaptado.) 
O nome da transformação química que ocorre com o NO, citada 
no texto, e o número de oxidação do oxigênio no ozônio são, 
respectivamente, 
a) oxidação e – 2. 
b) oxidação e 0. 
c) redução e – 2. 
d) redução e 0. 
e) combustão e – 2. 

 
Questão 17 - (Univag MT)     

O fósforo é um nutriente e sua presença em grande 
quantidade nos locais de captação de água indica a presença de 
carga orgânica – possivelmente de esgotos, muitas vezes 
clandestinos. 

(Revista Fapesp, fevereiro de 2014.) 
O fósforo pode se apresentar nas águas sob diversas formas, 
dentre elas íons onde o número de oxidação do fósforo é +5. 
Assim, pode-se encontrar o elemento sob a forma de 
a) H3PO4, H3PO3 e H3PO2  
b) P2O , H2PO  e HPO  
c) P2O, P2O3 e P2O5  
d) H2PO ,  e PO  

e) H2PO , H2PO  e H2PO  
 
Questão 18 - (Universidade Municipal de São Caetano do Sul SP)     

O ferro e o titânio são dois metais de ampla e diversificada 
aplicação. O primeiro, encontrado em minérios como hematita 
(Fe2O3) e magnetita (Fe3O4), é o principal componente do aço; já 
o titânio, encontrado nos minérios rutilo (TiO2) e ilmenita 
(FeTiO3), é utilizado na fabricação de pigmento branco, vidros e 
cerâmicas especiais. Sabendo-se que a ilmenita e o rutilo 
apresentam titânio no mesmo estado de oxidação, pode-se 
afirmar que os estados de oxidação do ferro na ilmenita e na 
hematita são, respectivamente, 
a) +2 e +3. 
b) +3 e +3. 
c) +2 e +1. 
d) +2 e +2. 
e) +3 e +2. 

 
Questão 19 - (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. 

 
Questão 20 - (ITA SP)     

Assinale a opção que contém o número de oxidação do crômio 
no composto [Cr(NH3)4Cl2]+.  
a) Zero  
b) + 1  
c) + 2  
d) + 3  
e) + 4 

 
 
 
 

GABARITO:   
1) Gab: C 
2) Gab: B 
3) Gab: C 
4) Gab: A 
5) Gab: D 
6) Gab: D 
7) Gab: A 
8) Gab: D 
9) Gab: A 
10) Gab: B 
11) Gab: B 
12) Gab: D 
13) Gab: B 
14) Gab: A 
15) Gab: B 
16) Gab: B 
17) Gab: D 
18) Gab: A 
19) Gab: A 
20) Gab: D 
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