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COLÉGIO DA POLÍCIA MILITAR 
ASSESSORIA TÉCNICA 

 

Processo Avaliativo – Recuperação - 3º Bimestre/2015 

Disciplina: QUÍMICA – 2ª série EM A/B 

 

 

Nome do aluno _______________________________________Nº _____Turma_________ 

 

A Recuperação deve ser entregue no dia 08/09/2015.  

A resolução dos exercícios deve ser feita individualmente. 

Todas as questões devem conter a resolução com os devidos cálculos e (ou) justificativas 

necessárias. 

Não será contabilizado pontos para as questões objetivas que apenas apresentarem a 

alternativa correta. 

Não será contabilizado pontos as questões dissertativas que apenas apresentarem a resposta 

final. 

A resolução deve ser entregue em folha separada com nome número e série do aluno. As 

resoluções entregues sem os devidos dados, não será atribuído notas a elas. 

A resolução pode ser feita à lápis, e não será aceito folhas de cadernos com rebarbas. 

 

1. (UFRJ-2008) A análise da água de uma lagoa revelou a existência de duas camadas com 

composições químicas diferentes, como mostra o desenho a seguir. 

 

Indique o número de oxidação do nitrogênio em cada uma das camadas da lagoa e apresente a razão 

pela qual alguns elementos exibem diferença de NOx entre as camadas. 

 

2. (FUVEST-2009) A pólvora é o explosivo mais antigo conhecido pela humanidade. Consiste na 

mistura de nitrato de potássio, enxofre e carvão. Na explosão, ocorre uma reação de oxirredução, 

formando-se sulfato de potássio, dióxido de carbono e nitrogênio molecular. 
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Nessa transformação, o elemento que sofre maior variação de número de oxidação é o 

a) carbono. b) enxofre. c) nitrogênio.  d) oxigênio. e) potássio. 

 

3. (PUC - RJ-2003) Indique o número de oxidação de cada elemento nos respectivos compostos, 

relacionando as colunas:  

I) Ca em CaCO3    ( ) -1  

II) Cl em HCl          ( ) 0 

III) Na em Na2SO4 ( ) +1 

IV) N em HNO3      ( ) +2 

V) O em O2           ( ) +5  

Marque a opção que corresponde à seqüência correta de cima para baixo 

A) II, V, III, I, IV. B) II, V, III, IV, I. C) III, IV, II, I, V.  D) V, II, I, III, IV. E) V, III, II, I, IV. 

 

4. (PUC-MG-2001)  

Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, relacionando o elemento sublinhado com seu 

número de oxidação (Nox). 

 

1. K2Cr2O7 (    ) +6 

2. H2 (    ) +4 

3. Na2CO3 (    ) +7 

4. KCl (    ) −1 

5. KMnO4 (    )   0 

 

A seqüência CORRETA é: 

 

a) 1 – 2 – 3 – 4 – 5 b) 1 – 3 – 5 – 4 – 2 c) 2 – 3 – 4 – 5 – 1 d) 2 – 1 – 4 – 5 – 3 

5. (UFU-2001) O dióxido de cloro vem substituindo o cloro (Cl2) em muitas estações de tratamento de 

água para abastecimento público de países desenvolvidos, pois investigações em laboratório têm 

mostrado que o Cl2, na presença de matéria orgânica, pode produzir compostos organoclorados, 

altamente tóxicos. O dióxido de cloro pode ser obtido pela reação entre clorito de sódio e Cl2 de acordo 

com: 

 

2NaClO2(s) + Cl2 (g) �2NaCl(s) + 2ClO2(g) 

 

O estado de oxidação do cloro nos compostos NaClO2, Cl2, NaCl e ClO2 é, respectivamente, 
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A) -1, 0, -1 e +2. B) +1, -1, 0 e -4. C) +3, 0, -1 e +4. D) -3, 0, -1 e -4. 

 

6. (UFRN-2002) O nitrogênio forma vários óxidos binários apresentando diferentes números de 

oxidação: NO (gás tóxico), N2O (gás anestésico - hilariante), NO2 (gás avermelhado, irritante), N2O3 

(sólido azul) etc. Esses óxidos são instáveis e se decompõem para formar os gases nitrogênio (N2) e 

oxigênio (O2). O óxido binário (NO2) é um dos principais poluentes ambientais, reagindo com o ozônio 

atmosférico (O3) – gás azul, instável - responsável pela filtração da radiação ultravioleta emitida pelo 

Sol. Baseando-se nas estruturas desses óxidos, pode-se concluir que a fórmula molecular em que o 

átomo de nitrogênio apresenta o menor número de oxidação é: 

A) N2O3 B) NO  C) N2O  D) NO2 

 

7. (VUNESP-2008) O nitrogênio pode existir na natureza em vários estados de oxidação. Em sistemas 

aquáticos, os compostos que predominam e que são importantes para a qualidade da água 

apresentam o nitrogênio com números de oxidação –3, 0, +3 ou +5. Assinale a alternativa que 

apresenta as espécies contendo nitrogênio com os respectivos números de oxidação, na ordem 

descrita no texto. 

a) NH3, N2, NO −

2
, NO −

3
. 

b) NO −

2
, NO −

3
, NH3, N2. 

c) NO −

3
, NH3, N2, NO −

2
. 

d) NO −

2
, NH3, N2, NO −

3
. 

e) NH3, N2, NO −

3
, NO −

2
. 

 

8. (Faculdades Positivo-1998) O sal permanganato de potássio de fórmula KMnO4 pode ser usado 

como agente oxidante.  

O nº de oxidação (Nox) do manganês no permanganato de potássio é: 

a) + 7   b) + 1   c) – 2   d) – 3   e) – 5 

dado: K Metal Alcalino (1 A)  

 

9. (FGV - SP-2007) O titânio e seus compostos são amplamente empregados tanto na área 

metalúrgica como na produção de cosméticos e fármacos. No Brasil, são extraídos os minérios na 

forma de óxidos, rutilo (TiO2) e ilmenita (FeTiO3). O titânio apresenta o mesmo estado de oxidação 

nesses dois minérios. O número de oxidação do titânio e a configuração eletrônica da camada de 

valência do ferro no estado de oxidação em que se encontra na ilmenita são, respectivamente, 

a) +2 e 3d64s2.  b) +2 e 3d44s2. c) +3 e 3d5.   d) +4 e 3d6.  e) +4 e 3d4. 
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10. (UFSCar-2001) Os números de oxidação do enxofre em H2S, S8 e Na2SO3 são, respectivamente, 

A)   +2,  −8  e  −4. 

B)    −2,  zero  e  +4. 

C)    zero,  −4  e  +3. 

D)    +1, −2  e  −3. 

E)     –6, +8  e  −5. 

 

11. (UFRN-1999) A bateria do automóvel tem um dos seus pólos ligado à estrutura metálica do 

mesmo.  

Assinale a opção na qual são indicados o pólo que deve ser ligado à estrutura e os motivos dessa 

conexão. 

 

 Pólo Motivos da Conexão 

A) positivo fornecer elétrons, acelerando a oxidação 

B) negativo retirar elétrons, acelerando a oxidação 

C) negativo fornecer elétrons, evitando oxidação 

D) positivo retirar elétrons, evitando oxidação 

 

12. (UNIFESP-2007) A figura apresenta uma célula voltaica utilizada para medida de potencial de 

redução a 25 oC. O eletrodo padrão de hidrogênio tem potencial de redução igual a zero. A 

concentração das soluções de íons H+ e Zn2+ é de 1,00 mol/L. 

 

Utilizando, separadamente, placas de níquel e de cobre e suas soluções Ni2+ e Cu2+, verificou-se que 

Ni e Cu apresentam potenciais padrão de redução respectivamente iguais a –0,25 V e +0,34 V. 

a) Escreva as equações de redução, oxidação e global e determine o valor do potencial padrão de 

redução do Zn. 
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b) Para a pilha de Ni e Cu, calcule a ddp (diferença de potencial) e indique o eletrodo positivo. 

 

13. (FMTM-2003) A figura representa uma pilha elétrica. 

 

A análise dessa pilha permite afirmar que: 

I. a reação é espontânea; 

II. o ânodo é o eletrodo de zinco; 

III. o fluxo de elétrons se dá do cátodo para o ânodo; 

IV. o potencial de redução do cobre é menos positivo que o do zinco; 

V. os íons migram através da ponte salina, para propiciar a neutralidade elétrica das soluções. 

As afirmações corretas são 

A) I, II, III e V, apenas 

B) I, II, IV e V, apenas 

C) I, II e V, apenas 

D) I, IV e V, apenas 

E) II, III e IV, apenas 

 

14. (UFRJ-1999)  

As manchas escuras que se formam sobre objetos de prata são, geralmente, películas de sulfeto de 

prata (Ag2S) formadas na reação da prata com compostos que contêm enxofre e que são encontrados 

em certos alimentos e no ar. Para limpar a prata, coloca-se o objeto escurecido para ferver em uma 

panela de alumínio com água e detergente. O detergente retira a gordura da mancha e do alumínio, 

facilitando a reação do alumínio da panela com o sulfeto de prata, regenerando a prata, com o seu 

brilho característico.  

a) Escreva a equação da reação de "limpeza da prata" referida no texto.  

b) Com base no processo de "limpeza da prata" descrito, podemos construir uma pilha de alumínio e 

prata, de acordo com o esquema a seguir: 
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15. (Unicamp-2005) Câmeras fotográficas, celulares e computadores, todos veículos de comunicação, 

têm algo em comum: pilhas (baterias). Uma boa pilha deve ser econômica, estável, segura e leve. A 

pilha perfeita ainda não existe. Simplificadamente, pode-se considerar que uma pilha seja constituída 

por dois eletrodos, sendo um deles o anodo, formado por um metal facilmente oxidável, como ilustrado 

pela equação envolvendo o par íon / metal: 

M = Mn+ + ne– 

A capacidade eletroquímica de um eletrodo é definida como a quantidade teórica de carga elétrica 

produzida por grama de material consumido. A tabela a seguir mostra o potencial padrão de redução 

de cinco metais que poderiam ser utilizados, como anodos, em pilhas: 

 

a) Considere para todas as possíveis pilhas que: o catodo seja sempre o mesmo, a carga total seja 

fixada num mesmo valor e que a prioridade seja dada para o peso da pilha. Qual seria o metal 

escolhido como anodo? Justifique. 

b) Considerando-se um mesmo catodo, qual seria o metal escolhido como anodo, se o potencial da 

pilha deve ser o mais elevado possível? Justifique. 

 

GABARITO 

 

1. Camada superior: N+5  

Camada profunda: N −3 

Justificativa: por estar em contato com o ar, a camada superior contém mais oxigênio dissolvido, 

aumentando assim o grau de oxidação de alguns elementos ali dissolvidos. 
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2. Alternativa: B 3. Alternativa: A 4. Alternativa: B 5. Alternativa: C 

 

6. Alternativa: C 7. Alternativa: A 8. Alternativa: A 9. Alternativa: D 

 

10. Alternativa: B 11. Alternativa: C 

 

12. a) E 0

zinco
= 0,76 

b) ∆ Eo = +0,59V 

 

13. Alternativa: A 

 

14. Resposta: 

a) 2 Al + 3 Ag2S ��Al2S3 + 6 Ag 

b) Ag+ + e- ��Ag 

 

15. a) o eletrodo de cromo apresentará a maior capacidade eletroquímica, ou seja, produzirá maior 

quantidade de carga por grama de material consumido. 

 

b) Para um mesmo cátodo, o valor de ∆Eº será tanto maior quanto menor for o valor de Eº(ânodo). 

Logo, o eletrodo de zinco deve ser o escolhido. 

 

 

 

 

 


