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Nas substâncias Na2SO4, HPO3
–2, KMnO4 e Cu(NO3)2, os números de 

oxidação dos elementos S, P, Mn e N são, respectivamente: 

 

a) +6, –3, –7 e +5 

b) –6, –3, +7 e –5 

c) +5, +7, +3 e +6 

d) +6, +3, +7 e +5 

e) –6, –3, –7 e –5 

EXEMPLO:



EXERCÍCIOS 

Calcule o Nox dos elementos sublinhados nos compostos: 

1) NO2 5) Bi2O5  9) CaCO3  13) Na2S2O3  17) H2SO4  21) Fe2S3  

2) HBr 6) H3AsO4  10) Ca(NO3)2  14) CoCl3  18) Al2(SO4)3 22) K2O 

3) HMnO4  7) H2S 11) FeCl2 15) O2  19) HClO 23) MgBr2 

4) N2 8) H3PO4 12) Na2CO3 16) H2SO3 20) Au 24) AlPO4 

 



REAÇÕES DE OXIRREDUÇÃO

Uma reação de Oxirredução é a combinação de uma reação de oxidação e uma

reação de redução. Reações como a combustão, a corrosão, a fotossíntese, o

metabolismo do alimento e a extração dos metais dos minérios são reações de

oxirredução.

2 Mg(s) + O2 (g)
2 Mg2+ + 2 O2- (forma 2 MgO )

(s) (s) (s)

Mg(s) + Cl2 (g) MgCl2 (s)

Nesta reação o átomo de magnésio (Mg) também sofreu oxidação, porém, em

presença do gás cloro (Cl2). Os dois elétrons do Mg foram transferidos para cada

átomo de Cl. Desta forma, o Mg sofreu oxidação e o Cl redução.



O agente oxidante em uma reação redox é a espécie que sofre redução.

O agente redutor em uma reação redox é a espécie que sofre oxidação

Zn (s) + Cu 2+
(g)

Zn 2+

(aq) + Cu (s)

O átomo de zinco metálico (Zn) perdeu dois elétrons, sofreu oxidação (Zn2+),

provocou a redução do íon cobre (Cu2+) para cobre metálico (Cu), portanto é o

AGENTE REDUTOR.

O íon cobre (Cu2+) recebeu dois elétrons do átomo de zinco metálico (Zn), sofreu

redução (Cu), provocou a oxidação do zinco metálico (Zn) para íon zinco (Zn2+),

portanto é o AGENTE OXIDANTE.




