
 

 

Tarefa 20 professor Arthur 
 
01. (UCB DF) Analise a substância sulfato de sódio – Na2SO4 – e encontre o número de oxidação do enxofre. 

Considere que o sódio é um metal alcalino (grupo I da tabela periódica) e o oxigênio está, assim como o 
enxofre, na família dos calcogênios (grupo 16). 
Dados: 
NOx(Na) = 1 
NOx(O) = –2 
 
Marque a resposta no cartão de respostas, desprezando, se houver a parte decimal do resultado final. 

 
02. (ITA SP) Assinale a opção que contém o número de oxidação do crômio no composto [Cr(NH3)4Cl2]+.  

a) Zero  
b) + 1  
c) + 2  
d) + 3  
e) + 4 

 
TEXTO: 1 - Comum à questão: 3   
 

Em um laboratório, foi feito um experimento com dois pregos, placa de Petri, fio de cobre, fita de zinco, 
gelatina incolor em pó e soluções de fenolftaleína e ferricianeto de potássio (K3[Fe(CN)6]). 

O íon Fe2+, ao reagir com ferricianeto de potássio, forma um composto azul. A fenolftaleína é um indicador 
ácido-base. 

Na placa de Petri foram colocadas e misturadas a gelatina, preparada com pequena quantidade de água, e 
gotas das soluções de fenolftaleína e ferricianeto de potássio. Dois pregos foram limpos e polidos; num deles foi 
enrolado um fio de cobre e no outro uma fita de zinco, sendo colocados em seguida na placa de Petri. 
Adicionou-se um pouco mais de gelatina, para cobrir completamente os pregos. No dia seguinte, foi registrada 
uma foto do experimento, representada na figura. 
 

 
 
Considere: 
 
Fe2+(aq) + 2 e–  Fe(s)                        Eº = –0,44V 
Zn2+(aq) + 2 e–  Zn(s)                       Eº = –0,76V 
Cu2+(aq) + 2 e–  Cu(s)                       Eº = +0,34V 
O2(g) + 2H2O(l) + 4e–  4 OH– (aq)    Eº = +0,40V 
 
03. (UFTM MG) O número de oxidação do ferro no ferricianeto de potássio e o metal que confere proteção ao 

prego no experimento realizado são, respectivamente, 
a) +2 e Cu. 
b) +2 e Zn. 
c) +3 e Cu. 
d) +3 e Zn. 
e) +4 e Cu. 

 
TEXTO: 2 - Comum à questão: 4   

Cataratas de sangue 
 

As Blood Falls não receberam esse nome à toa. Elas emergem da geleira Taylor, na Antártica, e 
desembocam no lago congelado Booney. A coloração avermelhada é resultado de ferro na água (na forma de 
íons férricos), que oxida em contato com a atmosfera. Quanto à origem das cataratas, trata-se de um 
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reservatório subterrâneo de água do mar, preso debaixo do gelo quando um fiorde ficou isolado entre 1,5 e 2 
milhões de anos atrás. Esse reservatório tem algumas características peculiares, como salinidade altíssima, 
sulfato abundante e falta de oxigênio. Apesar de tudo isso, a água contém vida microbiana. Os micróbios 
provavelmente utilizam o sulfato e íons férricos para metabolizar a pouca matéria orgânica que existe no seu 
mundo frio e escuro. Essas cataratas se localizam na região dos McMurdoDryValleys, uma área de deserto frio, 
cercada por montanhas e atingidas por ventos “katabatic”, formados pela descida de ar denso e frio. Estes 
ventos atingem até 320 km/h e evaporam toda a água, neve e gelo em seu caminho. 

(Adaptado: Revista BBC Knowledge, junho de 2011, p. 17) 
 
04. (PUC Camp SP) Em ambientes pobres em oxigênio, o íon sulfato, SO42–, podeser transformado em 

sulfeto, S2–. Nessa transformação o númerode oxidação do átomo de enxofre 
a) passa de +6 para –2. 
b) passa de +4 para –2. 
c) passa de +2 para –2. 
d) passa de 0 para –2. 
e) permanece o mesmo. 

 
TEXTO: 3 - Comum à questão: 5   
 

As trufas são figuras importantes em muitos ecossistemas, beneficiando tanto plantas quanto animais. Nas 
florestas do noroeste dos EUA, por exemplo, as trufas Rhizopogon ajudam algumas árvores a obter água e 
nutrientes necessários. Ainda servem de importante fonte de alimento para o esquilo-voador-donorte, que, por 
sua vez, é presa favorita da coruja Strix accidentaliscaurina, em perigo de extinção. Proteger o habitat da 
coruja requer assegurar condições favoráveis para as trufas. 

As trufas se associam com as plantas por meio de uma rede de microfibras denominadas hifas, que 
crescem entre as radículas de plantas, formando um órgão compartilhado chamado ectomicorriza. Essa 
associação permite que a árvore forneça ao fungo a matéria orgânica que ele não produz e a planta obtém os 
nutrientes essenciais que não são encontrados naturalmente no ecossistema. 

As trufas vivem inteiramente subterrâneas e seus órgãos reprodutivos são constituídos por uma pelota de 
tecido repleta de esporos, que permanece enterrada. Assim, para se multiplicarem, as trufas emitem aromas 
que atraem animais famintos que, por sua vez, dispersam os esporos por elas. 

Esses fungos são raros e muito requisitados como ingredientes de alta gastronomia. O óleo de trufa é 
frequentemente utilizado por ter um custo inferior e por ter aroma e sabor semelhantes. A maior parte dos 
“óleos de trufa” utilizados, no entanto, não contêm trufas. A grande maioria é azeite aromatizado 
artificialmente através de um agente sintético conhecido como 2,4-ditiapentano. 

(Adaptado de Scientific American ed. 96. Maio 2010) 
 
05. (PUC Camp SP) Um dos nutrientes necessários às árvores é o fósforo. Sua fonte natural são as rochas, 

que possuem esse elemento na forma de fosfato, PO43–. O número de oxidação do átomo de fósforo no 
fosfato é  
a) + 1 
b) + 2 
c) + 3 
d) + 4 
e) + 5 

 
06. (Mackenzie SP) O número de oxidação do cloro, nas substâncias formuladas abaixo é, respectivamente 
 

NaClO3 , NaCl , NaClO , Cl2 
a) +1 , +7 , –1 e –1. 
b) +5 , –1 , +1 e zero. 
c) +5 , +7 , zero e -2. 
d) +7 , +1 , –1 e zero. 
e) +4 , –1 , zero e zero. 

 
07. (UNIRIO RJ) O quartzo puro, incolor, é usado como material ornamental desde a Idade da Pedra. Nos 

dias de hoje, graças às suas propriedades elétricas, é usado em fonógrafos, relógios e rádios. A ametista 
púrpura é uma variedade muito apreciada do quartzo, cujo nome vem do grego Amethuspos, pedra contra 
a embriaguez, pois se acreditava que impedia o bebedor de ficar bêbado. Em relação à sílica (SiO2), 
encontradas nos materiais acima citados, é correto afirmar que: 
a) O número de oxidação do átomo de oxigênio na sílica é +2. 
b) As ligações interatômicas na sílica são iônicas. 
c) O nome oficial da sílica é dióxido de silício II. 
d) A sílica, à temperatura ambiente, é um líquido. 
e) O número de oxidação do átomo de silício na sílica é +4. 
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08. (UFV MG) Os números de oxidação do Boro, Iodo e Enxofre nas espécies químicas 
32BOH , 

4IO  e 
4HSO  

são, respectivamente: 
a) +4, +8, +7 
b) +3, +7, +8 
c) +3, +7, +6 
d) +4, +5, +6 
e) +2, +6, +5 

 
09. (UFLA MG) Para as substâncias KCl  e  LiClO2, assinale a alternativa que apresenta o somatório dos 

números de oxidação dos elementos com carga positiva (formal ou não). 
a) –1 
b) 5 
c) 3 
d) 1 
e) –2 

 
10. (UFAC) No composto fluoreto de oxigênio (OF2) , o flúor é mais eletronegativo. Então o número de 

oxidação do oxigênio é: 
a) -2                    
b) –1                         
c) 0                          
d) +1                        
e) +2 


