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1. “Metais expostos aos elementos sofrem naturalmente danos devidos à corrosão atmosférica. A gravidade e extensão 

dessa corrosão dependem da velocidade a que a mesma ocorre, o que é fundamentalmente dependente das 

propriedades da superfície exposta aos elementos e dos eletrólitos que se formam no processo, que por sua vez 

dependem de fatores como os níveis de humidade e de poluição da atmosfera.” 

1.1. A corrosão dos metais consiste na: (8 pontos) 

(A) Sua redução  

(B) Sua oxidação 

(C) Na sua degradação física 

(D) Na degradação da sua estrutura 

1.2. Os eletrólitos referentes no texto dizem respeito: (8 pontos) 

(A) Às forças erosivas como o vento. 

(B) Ao oxigénio presente na atmosfera. 

(C) Às soluções com iões dissolvidos. 

(D) À atmosfera rica em água. 

1.3. Indica, de acordo com o texto, três fatores que afetam a velocidade de corrosão das estruturas metálicas. (8 pontos) 

1.4. Qual dos poluentes está relacionado com o aumento da velocidade de corrosão dos metais: (8 pontos) 

(A) SO2 

(B) CH4 

(C) CFC 

(D) O3 

1.5. A corrosão do ferro, ao contrário da de outros metais que desacelera quando toda a sua superfície é atingida, é 

contínua. Justifica este facto. (8 pontos) 

1.6. O ferro apresenta três estados de oxidação, apesar da sua configuração eletrónica apresentar apenas dois eletrões 

de valência. Justifica. (8 pontos) 

1.7. Relativamente às reações de oxidação-redução, selecione a opção correta: (8 pontos) 

(A) A espécie oxidada recebe eletrões logo diminui o seu número de oxidação. 

(B) A espécie reduzida recebe eletrões logo diminui o seu número de oxidação. 

(C) A espécie oxidada cede eletrões logo comporta-se como o agente oxidante. 

(D) A espécie reduzida cede eletrões longo comporta-se como o agente oxidante. 

2. Numa das etapas do processo reacional do ciclo do cobre é possível obter cobre a partir da reação representada pela 

seguinte equação química:  

𝐶𝑢𝑆𝑂4(𝑎𝑞) + 𝑍𝑛(𝑠) → 𝐶𝑢(𝑠) + 𝑍𝑛𝑆𝑂4(𝑎𝑞) 

2.1. A variação do número de oxidação do cobre foi de: (8 pontos) 

(A) 0 

(B) +2 

(C) -2 

(D) +1 
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2.2. O agente redutor foi: (8 pontos) 

(A) 𝐶𝑢𝑆𝑂4 

(B) 𝐶𝑢 

(C) 𝑍𝑛𝑆𝑂4 

(D) 𝑍𝑛 

2.3. A semirreação de redução pode ser representada por: (8 pontos) 

(A) 𝐶𝑢2+(𝑎𝑞) + 2𝑒− → 𝐶𝑢(𝑠) 

(B) 𝐶𝑢2+(𝑎𝑞) → 𝐶𝑢(𝑠) + 2𝑒− 

(C) 𝑍𝑛(𝑠) + 2𝑒− → 𝑍𝑛2+(𝑎𝑞) 

(D) 𝑍𝑛(𝑠) → 𝑍𝑛2+(𝑎𝑞) + 2𝑒− 

2.4. A transferência de eletrões ocorreu: (8 pontos) 

(A) Do Cu2+ para o Zn 

(B) Do Zn para o Cu2+ 

(C) Do Cu2+ para o SO4
2- 

(D) Do SO4
2- para o Cu2+ 

3. Quando se mistura uma solução de bromato de potássio, KBrO3, com ácido oxálico, COOHCOOH, ocorre uma reação 

química. O esquema químico depois de acertado descreve esse processo: 

𝐵𝑟𝑂3
−(𝑎𝑞) + (𝐶𝑂𝑂𝐻)2 → 𝐵𝑟−(𝑎𝑞) + 𝐶𝑂2(𝑔) 

3.1. O número de oxidação do bromo, Br, em 𝐵𝑟𝑂3
− é de: (8 pontos) 

(A) +7 

(B) -6 

(C) +5 

(D) -7 

3.2. O número de oxidação do carbono no ácido oxálico é de: (8 pontos) 

(A) +3 

(B) -3 

(C) +6 

(D) -6 

3.3. O agente redutor foi: (8 pontos) 

(A) 𝐵𝑟𝑂3
− pois cedeu eletrões 

(B) (𝐶𝑂𝑂𝐻)2 pois recebeu eletrões 

(C) 𝐵𝑟𝑂3
− pois recebeu eletrões 

(D) (𝐶𝑂𝑂𝐻)2 pois cedeu eletrões 

3.4. A semiequação de oxidação, devidamente acertada em meio ácido é: (8 pontos) 

(A) (𝐶𝑂𝑂𝐻)2 → 2𝐻+(𝑎𝑞) + 𝐶𝑂2(𝑔) + 𝑒− 

(B) (𝐶𝑂𝑂𝐻)2 → 2𝐻+(𝑎𝑞) + 𝐶𝑂2(𝑔) + 2𝑒− 

(C) 𝐵𝑟𝑂3
−(𝑎𝑞) + 6𝐻+(𝑎𝑞) + 6𝑒− → 𝐵𝑟−(𝑎𝑞) + 3𝐻2𝑂(𝑔) 

(D) 𝐵𝑟𝑂3
−(𝑎𝑞) + 6𝐻+(𝑎𝑞) → 𝐵𝑟−(𝑎𝑞) + 3𝐻2𝑂(𝑔) + 6𝑒− 

4. Considere a seguinte reação oxidação redução que ocorreu em meio ácido. 

 𝐶𝑟2𝑂7
2− + 𝐶2𝐻5𝑂𝐻 → 𝐶𝑟3+ +  𝐶𝑂2 

Acerte a equação da reação. A sua resolução deve conter: (16 pontos) 

• o cálculo dos números de oxidação; 

• a escrita das semiequações; 

• a reação global. 
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5. Os metais, de acordo com o respetivo poder redutor, tendem a 

sofrer oxidação ou redução na presença de outros metais. Considere 

a seguinte série eletroquímica. 

As figuras seguintes representam placas mergulhadas em soluções aquosas que contêm catiões dos metais em estudo. 

 

5.1. Das seguintes afirmações selecione a verdadeira. (8 pontos) 

(A) Na situação (I) não se verifica a ocorrência de qualquer reação química. 

(B) Na situação (II) verifica-se a deposição de um sólido metálico sobre a placa de Zn. 

(C) Na situação (I) verifica-se deposição de um sólido metálico sobre a placa de Mg. 

(D) Verifica-se a ocorrência de reação química em ambas as situações. 

5.2. A equação química que representa a reação espontânea de oxidação-redução entre os metais em estudo é: (8 

pontos) 

(A) 𝑀𝑔(𝑠) + 𝑍𝑛2+(𝑎𝑞) → 𝑀𝑔2+(𝑎𝑞) + 𝑍𝑛(𝑠) 

(B) 𝑀𝑔2+(𝑎𝑞) + 𝑍𝑛2+(𝑎𝑞) → 𝑀𝑔(𝑠) + 𝑍𝑛(𝑠) 

(C) 𝑀𝑔2+(𝑎𝑞) + 𝑍𝑛(𝑠) → 𝑀𝑔(𝑠) +  𝑍𝑛2+(𝑎𝑞) 

(D) 𝑀𝑔(𝑠) + 𝑍𝑛(𝑠) → 𝑀𝑔2+(𝑎𝑞) + 𝑍𝑛2+(𝑎𝑞) 

5.3. Selecione a opção que apresenta a variação do número de oxidação do agente redutor. (8 pontos) 

(A) + 4 

(B) – 2 

(C) 0 

(D) + 2 

5.4. Se na situação (II) fosse utilizada uma placa de cálcio ocorreria reação química? Justifique. (8 pontos) 

6. Os metais sofrem naturalmente danos relativos à corrosão atmosférica. A corrosão de metais – deterioração destes 

por um processo eletroquímico – causa enormes prejuízos, nomeadamente em edifícios, pontes, navios e carros. A 

ferrugem, o escurecimento da prata e a patine (película verde que se forma sobre o cobre e o bronze) são exemplos de 

corrosão. Dos exemplos de corrosão à nossa volta, o mais comum é o da formação de ferrugem, como resultado da 

reação de ferro com o oxigénio gasoso, em presença da água. A formação de ferrugem pode ser traduzida pela seguinte 

equação química global: 

4 𝐹𝑒(𝑠) + 3𝑂2(𝑔) + 2𝑥𝐻2𝑂(ℓ) → 2𝐹𝑒2𝑂3. 𝑥𝐻2𝑂(𝑠) 

A cor verde que algumas estátuas antigas de bronze (liga de cobre e estanho) apresentam deve-se à formação natural 

de patine, camada constituída pelo composto 𝐶𝑢2(𝑂𝐻)2𝐶𝑂3, por corrosão do cobre. 

6.1. Os principais agentes responsáveis pela formação da patine, como resultado da corrosão do cobre são: 

(A) Nitrogénio e oxigénio 

(B) Dióxido de carbono e oxigénio 

(C) Nitrogénio, dióxido de carbono e água 

(D) Dióxido de carbono, oxigénio e água 
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6.2. Considera as equações químicas que ocorrem na corrosão do ferro e selecione a afirmação correta sobre as 

mesmas: (8 pontos) 

Equação I 𝑂2(𝑔) + 4𝐻+(𝑎𝑞) + 4𝑒− → 2𝐻2𝑂(ℓ) 

Equação II 2 𝐹𝑒(𝑠) + 𝑂2(𝑔) + 4𝐻+(𝑎𝑞) → 2𝐻2𝑂(ℓ) + 2𝐹𝑒2+(𝑎𝑞) 

Equação III 𝐹𝑒(𝑠) → 𝐹𝑒2+(𝑎𝑞) + 2𝑒− 

(A) I – oxidação do oxigénio, II – reação global, III – redução do ferro 

(B) I – redução do oxigénio, II – reação global, III – oxidação do ferro 

(C) I – oxidação do oxigénio, II – redução do ferro, III – reação global 

(D) I – redução do oxigénio, II – oxidação do ferro, III – reação global 

6.3. Existem vários estudos sobre a influência do pH na velocidade de oxidação de metais, sendo de notar que essa 

influência não é igual para todos eles. O níquel, o cobre, o manganésio, o magnésio, o cobalto, o crómio e o cádmio 

apresentam uma variação relativamente regular: quanto mais ácido for o meio, maior a velocidade de oxidação. O ouro, 

a platina e o paládio não apresentam alteração da velocidade em função do pH. O ferro e o aço não são praticamente 

oxidados no intervalo 4 < pH < 12. Já o alumínio, o zinco e o estanho não são praticamente oxidados no intervalo 6 < pH 

< 10. As diversas situações apresentadas estão representadas nos gráficos seguintes. 

6.3.1. Seleciona a opção que associa cada metal ao gráfico, de acordo com o texto apresentado: (8 pontos) 

(A) O gráfico A pode corresponder ao níquel e o gráfico B pode corresponder ao ouro. 

(B) O gráfico A pode corresponder ao cobre e o gráfico B pode corresponder ao ferro. 

(C) O gráfico C pode corresponder ao ferro e o gráfico D pode corresponder ao paládio. 

(D) O gráfico C pode corresponder ao magnésio e o gráfico D pode corresponder ao níquel. 

6.3.2. O Zinco, de acordo com o texto, pode ser representado pelo gráfico: (8 pontos) 

(A) Gráfico A 

(B) Gráfico B 

(C) Gráfico C 

(D) Gráfico D 

FIM 
BOA SORTE JOVENS CIENTISTAS! 

   


