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Ficha de Trabalho 11 

2.2. Reações Oxidação-Redução 

1. As canalizações de ferro mergulhadas em água sofrem corrosão devido, principalmente, à reação traduzida pela equação química 

seguinte: 

Fe(s) + 2 H
+

(aq) → Fe
2+

(aq) + H
2
(g) 

1.1. Nessa reação, o oxidante é (__) e o redutor é (__). 

(A) H+ … Fe2+     

(B) H+ … Fe     

(C) Fe … H+     

(D) Fe … H2 

1.2. Escreva as semiequações de oxidação e de redução. 

2. A pilha de lítio-iodo revolucionou a história do pacemaker cardíaco. Com uma duração de cinco a oito anos evita que o paciente 

seja obrigado a frequentes cirurgias para trocar a pilha do pacemaker. Esta pilha funciona com base numa reação química de 

oxidação-redução em que ocorre a oxidação do lítio metálico a catião Li+, na presença de iodo, que é reduzido a anião I-. 

2.1. Escreva as semiequações e a equação global de oxidação-redução devidamente acertada. 

2.2. Identifique a espécie oxidada e a espécie reduzida. 

3. Na forma pura, usualmente, o fósforo é mole, de consistência semelhante à cera de abelha e brilha no escuro. O fósforo existe 

na forma elementar como P4 mas também faz parte da constituição de diversos compostos, como a fosfina, PH3, o ácido fosfórico, 

H3PO4, ou o ião hidrogenofosfito, HPO3
2-. 

3.1. Determine o estado de oxidação do elemento químico fósforo em cada uma das espécies referidas no texto. 

3.2. Coloque as espécies por ordem crescente do estado de oxidação do fósforo. 

4. As baterias de níquel-cádmio utilizadas em aparelhos elétricos, como câmaras de vídeo e telefones sem fio, podem ser 

recarregadas até 4000 vezes. A reação global que ocorre nesta bateria pode ser traduzida pela seguinte equação química: 

Cd(s) + 2 NiO(OH)(s) + 2 H2O(ℓ)  → Cd(OH)2(s) + 2 Ni(OH)2(s) 

Indique a variação do número de oxidação do níquel e do cádmio na referida reação. 

5. O gás natural é uma mistura estável de gases em que o constituinte principal é o metano (CH4), um combustível fóssil mais limpo 

do que o petróleo e o carvão, e um dos combustíveis mais seguros, pois não é tóxico e é mais leve que o ar. A reação de combustão 

do metano é traduzida pela seguinte equação química: 

CH4(g) + 2 O2(g) → CO2(g) + 2 H2O(g) 

5.1. Mostre que a reação de combustão do metano é uma reação de oxidação-redução. 

5.2. Selecione a opção que completa corretamente a afirmação seguinte: O átomo de carbono, ao ______ oito eletrões _____, 

sendo o CH4 o agente ____. 

(A) … ceder … reduz-se … oxidante 

(B) … ceder … oxida-se … redutor 

(C) … ganhar … reduz-se … oxidante 

(D) … ganhar … oxida-se … redutor 

6. A chuva ácida é um dos principais problemas ambientais dos países industrializados. O monóxido de nitrogénio, NO, emitido para 

a atmosfera pelos veículos motorizados constitui um dos principais agentes responsáveis pela formação da chuva ácida pois, ao 

reagir com o oxigénio do ar, origina dióxido de nitrogénio que, por sua vez, reage com a água formando ácido nítrico. 

6.1. Escreva a equação química acertada que traduz a reação de formação do dióxido de nitrogénio a partir do monóxido de 

nitrogénio. 
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6.2. Indique, justificando, se a reação de formação do dióxido de nitrogénio é uma reação de oxidação-redução. 

6.3. Identifique na reação a espécie oxidante e a espécie redutora. 

7. Durante a realização de uma atividade laboratorial, um grupo de alunos colocou uma placa de cobre metálico num gobelé contendo 

uma solução aquosa de ZnSO4 0,1 mol dm-3 e uma placa de zinco metálico num outro gobelé contendo numa solução aquosa de 

CuSO4 0,1 mol dm-3. Da realização desta atividade resultaram as seguintes observações macroscópicas: 

 

Analisando os resultados da atividade pode afirmar-se que o poder redutor do zinco é ____ ao poder redutor do cobre e que o 

poder oxidante do ião zinco é ____ ao poder oxidante do ião cobre. 

(A) … superior … inferior                                        

(B) … inferior … inferior                                          

(C) … inferior … superior 

(D) … superior … superior 

8. Na figura seguinte encontram-se representados dois gobelés contendo soluções aquosas de ácido clorídrico 0,1 mol dm-3. Num 

dos gobelés colocou-se um objeto de cobre e no outro um objeto de zinco. 

 

8.1.   Com base na posição relativa dos metais na série eletroquímica, apresente uma justificação para as evidências experimentais 

ilustradas na figura. 

8.2.  Numa reação ácido-metal ocorre a ____ do metal e a ____ simultânea do   catião hidrogénio. 

(A) … redução … oxidação               

(B) … redução … redução                

(C) … oxidação … oxidação 

(D) … oxidação … redução 

9. Quando exposto a uma atmosfera húmida, o cobre sofre corrosão, formando um depósito de hidroxicarbonato de cobre (II) (uma 

substância de cor esverdeada) cuja reação pode ser traduzida pela seguinte equação química: 

2 Cu(s) + H2O(ℓ) + O2(g) + CO2(g) → Cu2(OH)2CO3(s) 

9.1. No processo de corrosão do cobre descrito, qual é o agente oxidante e qual é o agente redutor? 

9.2. Quais são as condições que propiciam a corrosão do cobre? 

9.3. Explique porque é que o alumínio é capaz de resistir à corrosão, apesar de ser um forte agente redutor. 

10. A corrosão de metais poderia originar situações dramáticas se, por exemplo, ocorresse a corrosão de uma prótese metálica 

implantada no organismo humano. 

10.1.  Explique em que consiste o processo de corrosão de um metal. 

10.2. Tendo em conta esse fator de risco, as próteses ortopédicas são feitas 

de… 

(A) … platina e titânio que são fracos agentes redutores. 

(B) … lítio e bário que são fracos agentes redutores. 

(C) … platina e titânio que são fortes agentes redutores. 

(D) … lítio e bário que são fortes agentes redutores. 

Bom trabalho Jovens Cientistas  
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