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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) En afegir aigua a 80 grams de carbur càlcic (CaC2) es formen 

hidròxid càlcic i acetilè (etí) gasós. Quin volum d’oxigen a 20 ºC i 747 mm Hg 

es consumirà en la combustió de l’acetilè format? 

 

2. (2 punts) Respon raonadament les següents qüestions sobre el butà i el nitrat 

potàssic: 

a) Formula aquests composts i indica si són solubles en aigua 

b) Quin tipus d’enllaç es dóna en cada molècula? Quin tipus d’interaccions 

intermoleculars es donen en cada un d’aquests composts? 

c) Quin és el seu estat d’agregació a temperatura ambient? 

 

3. (2 punts) Tenim al laboratori dos vasos de precipitats, un amb 25 mL de 

dissolució 0,2 M de KOH i l’altre amb 50 mL d’àcid nítric 0,1 M. Si mesclam 

les dues dissolucions, quin pH hem d’esperar? 

 

4. (2 punts) a) Escriu la configuració electrònica dels següents ions: Na
+
, Al

3+
 i F

-
.  

 b) Indica raonadament quin és el de major radi. I el de menor?  

c) Indica, raonadament, si les següents molècules tenen o no moment dipolar: 

H2S, NH3 i CO2.  

 

5. (2 punts) La Kc del procés de Haber de producció industrial d’amoníac és de 

3,6 10
8
 a 25 ºC. 

N2(g) + 3 H2 (g)   2 NH3 + 92 KJ 

a) Per obtenir més amoníac, utilitzaries pressions elevades o baixes? Raona la 

resposta. 

b) El màxim rendiment es dóna a temperatures pròximes a 500 ºC. Com 

expliques que s’utilitzi una temperatura tan elevada? 

 
 

 

 

→ 
← 



 

OPCIÓ B 
 

1. (1,5 punts) L’indicador verd de bromocresol té una Ka de 10
-5 

mol/L (marge de 

variació de color pH = 4-6). Indica, raonant-ho, per a quin (o quins) tipus de 

valoració àcid-base és apropiat aquest indicador: a) àcid fort-base forta; b) àcid 

feble-base forta; c) àcid fort-base feble 

 

2. (2,5 punts) Considera la reacció: 

MnO4
-
 + I

-
   Mn

2+
 + I2 

a) Iguala la reacció pel mètode de l’ió-electró. 

b) Indica, raonant-ho, qui actua d’oxidant i qui de reductor. 

c) Completa l’equació per al cas que s’utilitzi permanganat potàssic, iodur 

potàssic i àcid sulfúric com a reactius i s’obtingui sulfat manganós i sulfat 

potàssic, a més d’aigua i iode. 

d) Calcula el volum d’una dissolució 0,1 M de permanganat potàssic que es 

necessita per valorar 5,0 g de iodur potàssic. 

 

3. (2 punts) Explica d’acord amb l’estructura electrònica el tipus d’hibridació de 

cada àtom de carboni a l'etè i l'etanol. 

 

4. (2 punts) L’àcid cloroacètic (ClCH2-COOH) de concentració 0,01 M i a 25 °C 

es troba dissociat en un 31%. Calcula:  

a) La constant de dissociació d’aquest àcid. 

b) El pH de la dissolució. 

 

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

falses: 

a) El potencial d’ionització del clor és menor que el del magnesi. 

b) Les forces de van der Waals es donen exclusivament entre molècules polars. 

c) L’enllaç per pont d’hidrogen present entre les molècules de metà permet 

explicar que sigui gasós a temperatura ambient. 

d) A les volumetries, l’agent valorant el posam dins la pipeta. 

→ 
← 


