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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 la pregunta. La nota de 

l'examen és la suma de les puntuacions. 

 

 

OPCIÓ A 
 

1. (2 punts) Dins un matràs aforat d’un litre es posen 200 cm
3
 d’aigua, quatre 

llenties d’hidròxid de sodi de 5 grams cada una i 200 cm
3
 de dissolució aquosa 

0,5 M d’hidròxid sòdic. Es dissol i es duu amb aigua fins a l’enrasament. Quina 

quantitat de solut hem afegit en total? Quina és la concentració de la dissolució 

resultant? 

 

2. (1,5 punts) Explica per què: 

a) L’amoníac té un punt d’ebullició més gran que el metà. 

b) El clorur potàssic té un punt de fusió més gran que el clor. 

 

3. (2 punts) El següent procés té lloc en un reactor tancat: 

½ Cl2 (g) + ½ H2 (g) HCl (g) + 22,06 kcal 

Indica, raonant-ho, quatre maneres d’augmentar la concentració de clorur 

d’hidrogen. 

 

4. (2,5 punts) L'àcid nítric concentrat reacciona amb estany metàl·lic i forma òxid 

d'estany (II), monòxid de nitrogen (gas) i aigua. 

a) Escriu la reacció ajustada pel mètode de l’ió electró. 

b) Quines quantitats mínimes de metall (en grams) i d'àcid (en volum) de 

densitat 1,40 g/cm
3
 i riquesa 67% serien necessàries per obtenir 37,5 grams 

d’òxid d'estany (II)? 

 

5. (2 punts) Indica, raonant-ho, si les següents afirmacions són vertaderes o falses: 

a) El potencial d’ionització del fluor és major que el del liti. 

b) En segons quins àtoms és possible posar tres electrons en un orbital. 

c) El permanganat potàssic és un oxidant i quan actua com a tal perd electrons. 

 
 

 

 

 

 

→ 
← 



 
 
 

OPCIÓ B 
1. (2 punts) Digues si són certes o falses les afirmacions següents: 

a) Un ió –3 (anió trivalent) pesa més que l’àtom de procedència 

b) La massa d’un mol d’aigua és la mateixa que la d’una molècula d’aigua 

c) En un mol de clorur sòdic hi ha un àtom de sodi i un de clor 

d) Els orbitals s i p de l’hidrogen tenen la mateixa energia 

 

 

2. (2 punts) Donada la reacció Na2SO3 + H2SO4 → Na2SO4 + SO2 + H2O i 

suposant 2 litres de dissolució 1,5 M d’àcid sulfúric, calcula: 

a) Quants grams de Na2SO3 reaccionaran? 

b) Si el Na2SO3 està en forma de dissolució 3 M, quants centímetres cúbics de 

dissolució reaccionaran? 

c) El volum de SO2 resultant a 300 ºC i 5 atm 

 

 

3. (2 punts) El vi es produeix per fermentació alcohòlica del monosacàrid glucosa 

(C6H12O6), que dóna el gust dolç al raïm. La glucosa es descompon en dues 

molècules d’etanol i dues de diòxid de carboni. Determina si aquesta darrera 

reacció és endotèrmica o exotèrmica i l’energia que s’absorbeix o es desprèn.  

Dades: entalpia de combustió de la glucosa = –15,63 kJ/g  

entalpia de combustió de l’etanol = –29,72 kJ/g 

 

 

4. (2 punts) En un matràs de 2 litres hi posam 0,20 mols de IH i s'encalenteix a 450 

ºC. Una vegada assolit l’equilibri de dissociació (2 IH   H2 + I2), s’analitza la 

mescla i es troba que conté 0,021 mols de I2. Calcula la constant d’equilibri de 

formació del IH en aquestes condicions.  

 

 

5. (2 punts) Els processos d’oxidació i reducció d’una pila són:  

  Cu 
2+  

→  Cu 

  Zn  →  Zn
2+ 

a) Indica la reacció d’oxidació i la de reducció. 

b) Durant el funcionament de la pila, variarà el pes de les barres dels elèctrodes 

de zinc i de coure? Raona la resposta 

c) Per què necessites el pont salí? 

→ 
← 


