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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) Calcula el pH de les dissolucions següents: 
Àcid clorhídric 0,1 M 
Amoníac (Kb = 1,8 10-5) 0,1 M 
Hidròxid sòdic 0,1 M  
Àcid acètic (Ka = 1,8 10-5) 0,1 M 

 
2. (2 punts) La substància de partida en la fabricació de polietilè és l’etilè. Calcula 

la calor de formació estàndard de l’etilè gasós. 
 Dades: Calor de formació del diòxid de carboni = -94,1 kcal/mol 
 Calor de formació de l’aigua = -68,3 kcal/mol 

 Calor de combustió de l’etilè = -337,3 kcal/mol 
 
3. (2 punts) Explica les següents característiques i propietats de l’amoníac: 

a) Geometria de la molècula, a partir de la hibridació apropiada. 
b) Moment dipolar de la molècula. 
c) Influència de la pressió en la síntesi de Haber de l’amoníac. 

 
4. (2,5 punts) L’àcid fluorhídric concentrat, HF, habitualment té una concentració 

del 49% en massa, i la seva densitat relativa és 1,17 g/ml. 
a) Quina és la molaritat de la dissolució? 
b) Quina és la molaritat de la dissolució que resulta en mesclar 500 ml d’aquest 
àcid amb 1 litre d’àcid fluorhídric 2 M? 

 
5. (1,5 punts) Indica, justificant-ho, si les proposicions següents són correctes: 

a) L’afinitat electrònica del clor és més gran que la del sofre, per tant els ions 
Cl2- han de ser més estables que els ions S2-. 

b) L’electronegativitat dels elements del tercer període disminueix en 
augmentar el nombre atòmic. 

 
 
 



 
 
OPCIÓ B 

1. (2 punts) L’ió Sn2+ passa a ió Sn4+, en medi àcid, per dissolucions aquoses d’ió 
permanganat; aquest passa a ió manganès (II) i es forma aigua. 
a) Escriu i ajusta la reacció iònica redox que es dóna. 
b) Indica quin és l’oxidant i el reductor en aquesta reacció. 

 
2. (2 punts) La constant d’equilibri, Kc, de la reacció: H2 (g) + I2 (g)  2 HI (g) 

és de 55,3 a 700 K. Calcula las pressions parcials en l’equilibri, si les pressions 
inicials en un recipient tancat de les tres substàncies són PIH = 0,70 atm; PI2 = 
0,02 atm i PH2 = 0,02 atm. 

 
3. (2 punts) Respon, raonadament, si són certes o no les afirmacions següents. En 

cas de no ser certes, escriu-les correctament. 
a) Hi ha sals que quan es dissolen amb aigua formen dissolucions de pH àcid. 
b) Hi ha sals que quan es dissolen amb aigua formen dissolucions de pH bàsic. 
c) La mescla equimolecular d’un àcid feble i la seva base conjugada sempre té 
un pH neutre. 
d) Una dissolució de HCl 10-8 M té un pH de 8,00. 

 
4. (2 punts) Formula els composts següents: peròxid de sodi, hidrogencarbonat de 

manganès (II), hidròxid de ferro (III), àcid butanoic, acetat d’etil. 
Anomena els composts següents: CH3-CH2-CHO, CH3-CH2-O-CH2-CH3, AsH3, 
CoBr3, NaH2PO4. 

 
5. (2 punts) Explica el procés de corrosió. Quin tipus de reaccions hi ha 

implicades en aquest procés? Enumera dues formes d’evitar la corrosió. 
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