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OXI-REDUÇÃO 
 

01.(Fac. Santa Marcelina - Medicin 2017)  A remoção de nitrogênio 
é um processo importante no tratamento de efluentes líquidos 
industriais. Em processos convencionais de tratamento, uma das 
etapas de remoção de nitrogênio é a desnitrificação, cuja equação 
global está representada a seguir: 

3 3 2 2 26 NO 5 CH OH 3 N 5 CO 7 H O 6 OH       
 

a) Determine o número de oxidação do nitrogênio nas espécies 
envolvidas na desnitrificação. 
b) Considere que o volume molar dos gases nas CNTP é igual a 

122,4 L mol .  Calcule o volume de gás nitrogênio, medido nas 
CNTP, produzido na desnitrificação de 1.000 litros de um efluente 

contendo 3NO
 em uma concentração de 

3 14 10 L mol .     
 

02.(Fepar 2017)  Quando mergulhamos uma placa de zinco em uma 
solução de sulfato de cobre II, nota-se que, com o passar do tempo, 
a cor cinza da lâmina de zinco é substituída por uma cor 
avermelhada na parte que ficou em contato com a solução; além 
disso, a solução, antes azul, vai clareando. 
(Dados: 

1 1 1Cu 63,5 g mol ; S 32 g mol ; O 16 g mol )       
  

 

 
 

A respeito do experimento apresentado, julgue as afirmativas.  
(     )  A cor avermelhada obtida sobre a lâmina de zinco deve-se à 
oxidação dos cátions de cobre, que se transformam em cobre 
metálico.    
(     )  A solução de sulfato de cobre II vai clareando porque o zinco 
perde elétrons, doando-os para os íons cobre que diminuem sua 
concentração em solução.   
(     )  Esse processo representa uma reação de oxirredução, pois 
envolve perda e ganho de elétrons; a espécie oxidada é chamada 
de agente redutor, porque provoca a redução da outra espécie.   
(     )  Nesse processo o agente oxidante tem número de oxidação 

2.    
(     )  Considerando a concentração final da solução de sulfato de 

cobre II, a massa de sal que ainda existe em solução é de 1,595 g.    
   
03.(Famema 2017)  Soluções aquosas de permanganato de 
potássio não devem ser colocadas em contato com recipientes de 
alumínio, pois reagem com esse metal, corroendo-o, de acordo com 
a equação: 

(s) 4(aq) 2 ( ) 4 (aq) 2(s)A KMnO 2 H O K[A (OH) ] MnO   
 

a) Indique qual reagente atua como oxidante e qual reagente atua 
como redutor. Justifique sua resposta com base na variação dos 
números de oxidação. 
b) Calcule a massa de alumínio que sofre corrosão quando uma 
solução contendo 10,0 g de permanganato de potássio reage 
completamente com esse metal.  
   

04.(Uece 2017)  Um estudante de química introduziu um chumaço 
de palha de aço no fundo de uma proveta e inverteu-a em uma cuba 
de vidro contendo água, conforme a figura abaixo. 
 

 
 
Um dia depois, ao verificar o sistema, o estudante percebeu que o 
nível da água no interior da proveta havia subido e a palha de aço 
estava enferrujada. 
Assim, ele concluiu acertadamente que  
a) a elevação do nível da água da proveta é ocasionada pela 
pressão osmótica.    
b) o metal da palha de aço ganhou elétrons, sofrendo redução.    
c) não houve interferência da pressão externa no experimento.    
d) o experimento permite calcular o percentual de oxigênio no ar 
atmosférico.    
  

05.(Unifesp 2017)  O cloreto de alumínio anidro, 3(s)A C ,
 tem 

grande importância para a indústria química, pois é empregado 
como catalisador em diversas reações orgânicas. Esse composto 

pode ser obtido pela reação química entre cloro gasoso, 2(g)C ,
 e 

alumínio metálico, (s)A .
 

a) Indique como variam os números de oxidação do cloro e do 
alumínio nessa reação e qual desses reagentes atua como agente 
redutor. 
b) Escreva a equação balanceada dessa reação química e calcule a 
massa de cloreto de alumínio anidro que é obtida pela reação 
completa de 540 g de alumínio com cloro em excesso. Apresente os 
cálculos. 

Dados: A 27; C 35,5.    
 

06.(Ebmsp 2017)  Os rótulos de alguns produtos de limpeza, a 
exemplo da água sanitária, trazem como advertência “não misturar 
com outros produtos”. Por ser constituída por uma solução aquosa 

de hipoclorito de sódio, (aq)NaC O ,
 a mistura da água sanitária com 

produtos à base de amônia, 3(aq)NH ,
 leva a produção de hidrazina, 

2 4N H ,  – uma substância química tóxica e corrosiva –, de acordo 
com a reação química representada de maneira simplificada pela 
equação. 

 (aq) 3(aq) 2 4(aq) (aq) 2 ( )NaC O 2 NH N H NaC H O   
  

 

Considerando-se as informações associadas aos conhecimentos de 
Química, é correto afirmar:  
a) O agente redutor na reação química representada é o hipoclorito 
de sódio.     
b) A amônia é uma substância química molecular na qual o 
nitrogênio apresenta seu menor número de oxidação.     
c) A solução aquosa de amônia neutraliza a solução aquosa de 

hipoclorito de sódio que tem pH menor do que 7.     
d) A hidrazina é um composto de caráter ácido, em solução aquosa, 
devido à presença de hidrogênio ionizável na molécula.    
e) O estado de oxidação do cloro no ânion hipoclorito é menor do 
que o estado de oxidação desse elemento químico no íon cloreto.     
   
07.(Uefs 2017)  Desde a antiguidade, o homem utiliza metais para a 
fabricação de utensílios diversos. A partir do século XVIII, a 
metalurgia tornou-se uma ciência, em que os processos 
metalúrgicos passaram a ser estudados e explicados, alavancando 
a obtenção dos metais a partir de minérios. A metalurgia é uma 
sequência de processos que visa à obtenção de um elemento 
metálico a partir de seu minério. Quanto maior a tendência do metal 
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para sofrer corrosão, maior é a dificuldade de obtê-lo a partir do 
minério. 
Sobre a obtenção de metais na metalurgia, é correto afirmar: 
I. O alumínio é um metal de fácil obtenção a partir de seu minério, a 
bauxita, pois esse, por possuir baixa tendência em oxidar, é 

facilmente reduzido de 
3A 

 para 
0A ,  se comparado a outros 

metais menos nobres, como o ferro e o chumbo. 
II. Metais, como o ferro e o zinco, para serem obtidos a partir de seus 
minérios, devem ser aquecidos na presença de uma substância que 
vai provocar a redução desses metais, como o monóxido de 
carbono, que é um agente redutor. 
III. O alumínio possui inúmeras aplicações, mas, por ser um metal 
pouco nobre, é difícil de ser obtido e sua redução é realizada em um 
processo denominado eletrólise. 
IV. A prata é um metal nobre, sua principal fonte é o minério argentita 

2(Ag S),  sendo que o processo de obtenção da prata metálica é 
realizado pelo aquecimento desse minério, que reage com o 
oxigênio, provocando a oxidação da prata. 
 

A alternativa em que todas as afirmativas indicadas estão corretas é 
a  
a) I e II.   b) I e IV.   c) II e III.   d) III e IV.   e) I, II e IV.    
 

08.(Enem 2018)  As células e os organismos precisam realizar 
trabalho para permanecerem vivos e se reproduzirem. A energia 
metabólica necessária para a realização desse trabalho é oriunda 
da oxidação de combustíveis, gerados no ciclo do carbono, por meio 
de processos capazes de interconverter diferentes formas da 
energia. 
 

 
Nesse ciclo, a formação de combustíveis está vinculada à conversão 
de energia                           d) cinética em eletromagnética.     
a) térmica em cinética.       e) eletromagnética em química.     
b) química em térmica.     
c) eletroquímica em calor.     
   
09.(Enem 2014)  A aplicação excessiva de fertilizantes nitrogenados 
na agricultura pode acarretar alterações no solo e na água pelo 
acúmulo de compostos nitrogenados, principalmente a forma mais 
oxidada, favorecendo a proliferação de algas e plantas aquáticas e 
alterando o ciclo do nitrogênio, representado no esquema. A espécie 
nitrogenada mais oxidada tem sua quantidade controlada por ação 
de microrganismos que promovem a reação de redução dessa 
espécie, no processo denominado desnitrificação. 
 

 

O processo citado está representado na etapa  
a) I.   b) II.   c) III.   d) IV.   e) V.    
   
10.(Enem 2015)  Alimentos em conserva são frequentemente 
armazenados em latas metálicas seladas, fabricadas com um 
material chamado folha de flandres, que consiste de uma chapa de 
aço revestida com uma fina camada de estanho, metal brilhante e 
de difícil oxidação. É comum que a superfície interna seja ainda 
revestida por uma camada de verniz à base de epóxi, embora 
também existam latas sem esse revestimento, apresentando uma 
camada de estanho mais espessa. 
 
Comprar uma lata de conserva amassada no supermercado é 
desaconselhável porque o amassado pode  
a) alterar a pressão no interior da lata, promovendo a degradação 
acelerada do alimento.    
b) romper a camada de estanho, permitindo a corrosão do ferro e 
alterações do alimento.    
c) prejudicar o apelo visual da embalagem, apesar de não afetar as 
propriedades do alimento.    
d) romper a camada de verniz, fazendo com que o metal tóxico 
estanho contamine o alimento.    
e) desprender camadas de verniz, que se dissolverão no meio 
aquoso, contaminando o alimento.    
   
11.(Unesp 2018)  Dos extensos efeitos nocivos que a radiação 
ionizante provoca na matéria viva, afigura-se a geração de radicais 
livres, que são espécies químicas eletricamente neutras que 
apresentam um ou mais elétrons desemparelhados na camada de 
valência. O íon cloreto, por exemplo, que, quantitativamente, 
constitui o principal ânion do plasma, transforma-se no radical livre 

C ,  com 7  elétrons na camada de valência, podendo, assim, 
reagir facilmente com as biomoléculas, alterando o comportamento 
bioquímico de muitas proteínas solúveis do meio sanguíneo e 
também os constituintes membranários de células: hemácias, 
leucócitos, plaquetas. 
 
Ao transformar-se em radical livre, o ânion cloreto  

a) ganha 1 próton.    c) perde 1 elétron    e) ganha 1 nêutron.     
  

b) ganha 1 elétron.    d) perde 1 nêutron.     
 
12.(Unesp 2018)  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: 
 

ação bacteriana2 2
4(aq) (aq)

meio ácido2
(aq) 2 (g)

SO S

S H S

 






 

(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.    
 
 
 


