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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) El sulfur de cadmi (II) reacciona amb àcid nítric per donar nitrat de 

cadmi (II), procés en el qual, a més, es forma sofre elemental, òxid de nitrogen 
(II) i aigua.  
a) Ajusta la reacció i indica la semireacció d’oxidació i la de reducció. 
b) Calcula els grams de sulfur de cadmi (II) necessaris per preparar 22 grams 
de nitrat de cadmi. 

 
2. (2,5 punts) La constant d’ionització de l’àcid fòrmic (HCOOH) és 1,8 10-4. 

a) Indica l’estructura de Lewis d’aquest àcid i el tipus d’hibridació de l’àtom de 
carboni. 
b) Calcula el pH de la dissolució formada en dissoldre 0,023 grams d’àcid 
fòrmic en 100 mL d’aigua. 
c) Calcula el pH de la dissolució resultant en afegir 50 mL d’àcid clorhídric 
0,02 M a 0,1 L d’una dissolució 0,1 M d’hidròxid sòdic. 

 
3. (1,5 punts) a) Escriu la configuració electrònica dels següents àtoms i ions: Al, 

Na+ i O2-. Quins són isoelectrònics? Quin o quins tenen electrons desaparellats?  
b) Quina és la geometria del BCl3? És una molècula polar? És soluble en 
aigua? Justifica les respostes.  

 
4. (2 punts) En un procés es cremen 5 litres d’una dissolució alcohòlica amb un 

80 % en pes d’etanol i densitat 0,84 g/mL. Calcula la massa d’anhídrid 
carbònic que es desprèn a la combustió. 

 
5. (2 punts) Sabent que a una temperatura T la reacció A + B → C + D és 

espontània i endotèrmica, raona si són correctes o no les afirmacions següents: 
a) És una reacció ràpida 
b) L’entalpia de la reacció és positiva 
c) L’entalpia dels productes és major que la dels reactius 
d) És una reacció espontània a qualsevol temperatura 



 

 
 
OPCIÓ B 
 

1. (3 punts) Es disposa en un laboratori de dissolucions aquoses 0,1 M de les 
substàncies següents: NaNO3, H2SO4, KOH, CH3COOH i Na2CO3. 
a) Nomena els composts anteriors. 
b) Ordena, raonadament, les dissolucions per ordre creixent de pH. 
c) Calcula la concentració molar d’una dissolució d’àcid sulfúric que tingui el 
mateix pH que una altra d’àcid acètic 0,374 M. 
Dades: Ka (acètic) = 1,8 10

-5. Suposa una dissociació total de l’àcid sulfúric 
 

2. (1,5 punts) En l’anàlisi d’una blenda, en la qual tot el sofre es troba combinat 
com a ZnS, es tracten 0,9364 grams de mineral amb àcid nítric concentrat. Tot 
el sofre passa a estat d’àcid sulfúric, i aquest es precipita com a sulfat de bari. 
El precipitat es filtra i es fa net, s’asseca i es pesa. S’han obtingut 1,878 grams 
de sulfat de bari. Calcula el % de ZnS en la mostra de blenda analitzada. 

 
3. (1,5 punts) Un dels problemes més importants que duu associat el 

desenvolupament industrial és l’emissió a l’atmosfera de certs gasos. Identifica 
un gas associat amb cada un dels problemes ambientals que s’indiquen a 
continuació i indica quina incidència té sobre aquest fenomen. 
a) Pluja àcida 
b) Desaparició de la capa d’ozó 

 
4. (2 punts) El sulfat de sodi reacciona amb el carboni i dóna diòxid de carboni i 

sulfur de sodi. 
a) Indica el nombre d’oxidació de tots els àtoms de tots els composts implicats. 
b) Escriu la reacció corresponent al procés redox. 
c) Indica les semireaccions d’oxidació i de reducció. 

 
5. (2 punts)  

a) Donats els elements següents: fluor, heli, sodi i oxigen, justifica si es formen 
les molècules següents: F2, He2, Na2 i O2.  
b) Indica, raonant-ho, l’estat d’agregació, en condicions normals de pressió i 
temperatura, del butà, el clorur potàssic i el nitrogen.   
c) És cert que tots els isòtops del mateix element tenen el mateix nombre 
d’electrons? 
d) El nombre atòmic coincideix amb el nombre de protons del nucli, però no 
sempre coincideix amb el nombre d’electrons d’un àtom neutre. És correcta 
aquesta afirmació? 
 


