
 

Proves d’accés a la Universitat (2004) 

 

Selectivitat (LOGSE) 
Química 
Model 1 

 
Contesta una opció de les dues que es proposen. Utilitza la taula periòdica que s'adjunta. 
Pots emprar la calculadora. 
 
La puntuació màxima de cada pregunta està indicada a l'inici de cada pregunta. La nota 
de l'examen és la suma de les puntuacions. 
 
 
OPCIÓ A 

1. (2 punts) Es forma una dissolució de clorur de calci dissolvent 8 grams de la sal 
en 100 grams d’aigua. Si la densitat és 1,05 g/ml, calcula: 
a) La molaritat. 
b) La fracció molar de la sal. 

 
2. (1,5 punts) Justifica els fets següents. 

a) El clorur de potassi té un punt de fusió de 770 ºC, mentre que el clor és un gas 
a temperatura ambient. 
b) Si a una reacció hi afegim un catalitzador, l’entalpia de reacció no varia. 
  

3.  (1,5 punts) Prediu si seran polars o no les molècules següents: ICl, SH2, CH4, 
PCl3, Cl2Be. Justifica la resposta. 

 
4. (2,5 punts) Un estudiant vol conèixer quin és el pH de neutralització entre l’àcid 

acètic i l’hidròxid sòdic. 
a) Justifica si aquest pH serà àcid, bàsic o neutre. 
b) Explica quin material necessitaries al laboratori per fer aquest estudi i com 

ho empraries. 
c) Una vegada realitzada la neutralització, com eliminaries els productes 

generats en la neutralització? 
 
5. (2,5 punts) En un matràs d’un litre de capacitat s’introdueixen 0,387 mols de 

nitrogen i 0,642 mols d’hidrogen, s’escalfa a 800 K i s’estableix l’equilibri: 
N2 (g) + 3 H2 (g)   2 NH3 (g) 

 Es troba que s’han format 0,06 mols d’amoníac. Calcula: 
a) La composició de la mescla gasosa en equilibri. 
b) Kc i Kp a la temperatura esmentada. 
c) Si les mateixes quantitats inicials de nitrogen i hidrogen s’introdueixen al 

mateix recipient i en escalfar la mescla s’estableix l’equilibri a 1300 K, es 
produirà alguna modificació en els mols formats d’amoníac? Justifica la 
resposta. 
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OPCIÓ B 

1. (1,5 punts) Per a la pila següent: MnO4
- / Mn2+ || Fe2+ / Fe3+ 

Determina el càtode i l’ànode, l’espècie que actua com a oxidant i la que actua 
com a reductora, i la reacció iònica global. 

 
2. (2 punts) A la taula següent s’indica el nombre de partícules subatòmiques de 

diferents àtoms. Indica i justifica: 
a) Quines d’aquestes espècies són àtoms neutres. 
b) Quines són ions, i indica de quins ions es tracta. 
c) Quines són isòtops i en què es diferencien. 
d) Quines són metalls i quines no-metalls. 

 
Àtom I II III IV V 
Nombre d’electrons 5 5 10 10 13 
Nombre de protons 5 5 7 12 13 
Nombre de neutrons 5 6 7 13 14 

 
3. (2,5 punts) L’entalpia de formació del toluè (g) (metilbenzè) és d’11,95 

kcal/mol i l’entalpia de formació del diòxid de carboni (g) i de l’aigua (l) són de 
-94,05 i -68,32 kcal/mol, respectivament. Quantes kilocalories es desprenen en 
la combustió completa de 23,00 grams de toluè? 

 
4. (2 punts) S’afegeixen 40 ml d’hidròxid sòdic 0,10 molar a 10 ml d’àcid 

clorhídric 0,45 molar. Quin és el pH de la dissolució resultant? 
 

5. (2 punts) El compost AX3 no té moment dipolar, mentre que el EX3 sí que en té, 
i en ambdós casos X és un halogen. A partir d’aquestes dades, indica justificant-
ho si cada una de les proposicions següents és correcta o no: 
a) El compost AX3 ha de tenir un enllaç doble. 
b) La molècula AX3 ha de tenir forma planar amb angles de 120º. 
c) L’àtom E del compost EX3 té electrons de valència sense compartir. 
d) L’àtom E és més electronegatiu que l’àtom A. 

 


