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Escola Secundária de Lagoa 

Física e Química A 

11º Ano Turmas A e B                                                                   Paula Melo Silva e Emília Correia                 

 

Ficha de Trabalho 10 

Reações Redox 

 
 

1. Considere que no fundo do oceano se encontra o navio naufragado. O seu casco é feito de ferro e, devido 

à acidez local das águas, sofre uma deterioração rápida com a corrosão da estrutura metálica. A corrosão 

pode ser traduzida pela equação química seguinte: 

Fe (s) + 2 H3O+ (aq)  Fe2+ (aq) + 2 H2O (l) + H2 (g) 

 

Refira, justificando, se a equação anterior traduz uma reação de oxidação-redução.  

 

2. O ácido clorídrico reage com o ferro de acordo com a equação 

2HCl(aq) + Fe(s) → H2(g) + Fe2+(aq) + 2 Cl–(aq) 

 
2.1. Baseando-se nos números de oxidação dos elementos que constituem os reagentes e produtos da 
reação, justifique tratar-se de uma reação de oxidação-redução. 

 
 

2.2. Selecione a única alternativa que contém os termos que preenchem, sequencialmente, os espaços 
seguintes, de modo a obter uma afirmação correta. 

 
O átomo de ferro, ao ______ dois eletrões, ______, sendo o ferro a espécie ______. 

 

(A) ganhar ... reduz-se ... oxidante 

(B) ganhar ... oxida-se ... redutora 

(C) ceder ... reduz-se ... oxidante 

(D) ceder ... oxida-se ... redutora 
 

2.3. Indique os pares conjugados de oxidação-redução.  
 
3. Em 1800, Alexandre Volta anunciou a invenção da pilha elétrica. Uma das pilhas que Volta utilizou era 
constituída por discos de zinco (Zn) e de prata (Ag), sobrepostos e intercalados com um material poroso, 
embebido numa solução contendo iões (Ag+). 

 

Considere a seguinte informação sobre o poder redutor de alguns metais: 
 

 
 
 

3.1. Escreva as equações das semi-equações de oxidação e de redução que ocorrem na pilha elétrica. 
 

3.2. Com base na informação apresentada, justifique se a pilha funcionaria se os discos de zinco fossem 
substituídos por discos de ouro (Au). 
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4. Determine o número de oxidação dos elementos Fe, Cu, Mn, Sn, Cr e Hg nos seguintes compostos: 
 

(A) SnO2 
(B) Hg2O 
(C) Fe2O3 
(D) HgO 
(E) NaMnO4 

(F) CuCl2 
(G) K2Cr2O7 
(H) CrO4

- 
(I) Mn2O3 
(J) Cr(OH)3 

(K) FeO 
(L) CrHO2+ 
(M) Fe(HO)2 
(N) HSnO2

- 

 

5. A reação representada é uma reação oxidação-redução. 

𝐶𝑟2𝑂7
2− +  𝐶𝑙− ⇄ 𝐶𝑟3+ + 𝐶𝑙2 

5.1. Prove que é uma reação de oxidação-redução. 

5.2. Escreva as semi-equações de oxidação. 

5.3. Indique os pares de oxidação-redução presentes. 

5.4. Fez-se reagir o ião crómio obtido com alumínio. Com base na análise da série eletroquímica preveja 
quais os produtos obtidos. 

6. Num gobelé com ácido nítrico mergulhou-se uma placa de alumínio, tendo reagido e originando a 
libertação de hidrogénio. 

6.1. Represente as semi-reações que ocorrem. 

6.2. Indique os pares conjugados de oxidação-redução. 

6.3. Escreva a equação química que traduz a reação global. 

 
 
 

Bom trabalho Jovens Cientistas!  

Paula Melo Silva  


