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Selectivitat  
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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) A l’etiqueta d’un flascó comercial d’àcid clorhídric s’especifiquen 
les següents dades: 35% en pes, densitat 1,18 g/mL. Calcula: 
a) El volum de la dissolució necessari per preparar 300 mL de clorhídric 0,3 M. 
b) El volum d’hidròxid sòdic 0,2 M necessari per neutralitzar 100 mL de la 
dissolució 0,3 M de clorhídric. 

 
2. (1,5 punts) a) Una substància desconeguda té un punt de fusió superior a 25 ºC 

i és soluble en aigua. A partir d’aquesta informació, justifica quina de les 
següents substàncies pot ser: diamant, sulfur d’hidrogen, una barra de coure, 
clorur de potassi i diòxid de carboni. 
b) Quina de les substàncies següents: H2O; H2S; H2Se; H2Te; i H2, té les forces 
intermoleculars d’atracció més grans? Per què? 

 
3. (2,5 punts) a) Formula les sals següents: cianur potàssic, clorur amònic i nitrat 

de sodi. Prediu, raonadament, el caràcter àcid, bàsic o neutre que tindran les 
dissolucions aquoses de les sals anteriors. 
b) L’àcid acètic és un àcid feble (Ka = 1,8 10

-5 mol/L). La seva base conjugada 
serà forta o feble? Raona la resposta. 
c) Quants de grams d’àcid acètic es necessiten per obtenir 100 mL d’una 
dissolució de pH 4? 

 
4. (2 punts) El bromur de potassi reacciona amb l’àcid sulfúric i dóna brom, òxid 

de sofre (IV), sulfat de potassi i aigua. a) Ajusta la reacció. b) Indica les 
semireaccions d’oxidació i de reducció. c) Indica qui actua d’oxidant i qui de 
reductor. 

 
5. (2 punts) a) Per què el nombre d’orbitals ‘d’ és igual a 5? 

b) La constant d’equilibri del sistema H2(g) + I2 (g) � 2 HI (g) val, a 42 ºC, 

54,27. Quant val la constant per al procés de formació d’un mol de iodur 
d’hidrogen? Quant val la constant d’equilibri del procés de descomposició d’un 
mol de iodur d’hidrogen? Si en un matràs s’introdueixen, en les condicions de 
treball inicials, 0,3 mols d’hidrogen, 0,27 mols de iode i un mol de iodur 
d’hidrogen, cap a on es desplaçarà l’equilibri? 

 
 



 

 
 
 
OPCIÓ B 
 

1. (2 punts) El clor s’obté al laboratori segons la reacció: òxid de manganès (IV) 
més àcid clorhídric dóna clorur de manganès (II), aigua i clor molecular. 
Calcula: 
a) La quantitat d’òxid de manganès (IV) necessària per obtenir 100 litres de 
clor mesurats a 15 ºC i 720 mm de Hg. (1 atm = 760 mm de Hg) 
b) El volum d’àcid clorhídric 0,2 M que s’haurà d’emprar. 

 
2. (2 punts) Raona la veracitat o falsedat de les següents afirmacions: a) A igual 

molaritat, com més feble és un àcid menor és el pH de les seves dissolucions; 
b) a un àcid fort li correspon una base conjugada feble; c) no existeixen 
dissolucions diluïdes d’un àcid fort; d) l’àcid sulfúric és un àcid fort perquè té 
dos hidrògens a l’estructura molecular. 

 
3. (2 punts) Sabent que les entalpies estàndard de combustió de l’hexà líquid, el 

carboni sòlid i l’hidrogen gas són de -4192,0; -393,1 i -285,8 kJ/mol, 
respectivament, calcula: 
a) L’entalpia de formació de l’hexà líquid a 25 ºC. 
b) El nombre de mols d’hidrogen consumits en la formació d’hexà líquid quan 
s’han alliberat 30 kJ. 

 
4. (2 punts) Donats els valors de potencial estàndard de reducció dels sistemes 

següents: ε0 (I2/I-) = 0,53 v; ε0 (Br2/Br-) = 1,07 v; ε0 (Cl2/Cl-) = 1,36 v. Indica 
raonadament: 
a) Quina és l’espècie química més oxidant entre totes les indicades 

anteriorment? 
b) Quina és la forma reduïda amb major tendència a oxidar-se? 
c) És espontània la reacció entre el clor molecular i l’ió iodur? 
d) És espontània la reacció entre l’ió clorur i el brom molecular? 

 
5. (2 punts) Indica, raonadament, quin tipus d’interacció o enllaç químic s’ha de 

rompre per: 
a) Fondre clorur potàssic 
b) Dissoldre iode en benzè 
c) Bullir aigua 
d) Sublimar sodi 


