
 

Prova d’accés a la Universitat (2008) 

 

Química 
Model 1 

 

Contesta una opció de les dues proposades. Utilitza la taula periòdica 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) Determina l’entalpia molar de formació de l’àcid nitrós dissolt a 

partir de les següents dades: 

NH4NO2 (aq) → N2 (g) + 2 H2O (ℓ)  ∆H = -76,5 kcal 

NH3 (aq)  + HNO2 (aq) → NH4NO2 (aq)  ∆H = -9,0 kcal 

2 NH3 (aq)   → N2 (g) + 3 H2 (g)   ∆H = 40,6 kcal  

Entalpia molar de formació de l’aigua líquida = -68,3 kcal 

 

2. (2 punts) Raona si són vertaderes o falses les afirmacions següents: 

a) La massa d’un ió monovalent positiu és menor que la de l’àtom neutre 

corresponent. 

b) El nombre atòmic d’un ió monovalent positiu és menor que el de l’àtom 

neutre corresponent. 

c) La configuració electrònica d’un àtom pot ser 1s
2 

 2s
2
 2p

3
 3s

1
. 

d) La diferència entre l’hidrogen (
1

1H) i el deuteri (
2
1H) és el nombre de 

protons. 

 

3. (2 punts) Es mesclen 20 grams de zinc pur amb 200 mL d’àcid clorhídric 6 M. 

En acabar el despreniment d’hidrogen: 

a) Què quedarà en excés, zinc o àcid? Quants de mols? 

b) Quin volum d’hidrogen, mesurat a 27 ºC i a la pressió de 760 mm de 

mercuri, s’haurà desprès? 

 

4. (2 punts) De les següents reaccions: 

HCO3
-
 + H

+
 → CO2 + H2O 

CuO + NH3 → N2 + H2O + Cu 

a) Justifica si aquests processos són redox. 

b) Escriu les semireaccions redox on calgui, indica l’agent oxidant, el 

reductor i ajusta la reacció pel mètode de l’ió-electró. 

  

5. (2 punts) Indica si són vertaderes o falses les següents afirmacions i justifica la 

resposta: 

a) L’àcid sulfúric és un àcid fort i la seva dissolució aquosa té un grau de 

dissociació igual a zero. 

b) El carbonat de sodi és una sal neutra, ja que en dissoldre-la en aigua no 

produeix hidròlisi. 

c) El producte de les concentracions molars d'ions  H
+
  i d'ions OH

-
, en una 

dissolució aquosa en equilibri, és 10
-14

. 

d) El pH d'una dissolució aquosa de HCl de concentració 10
-8

 M és igual a 

8. 



 

 

OPCIÓ B  
 

1. (2,5 punts) S’introdueixen 0,1 mols de SbCl5 dins un recipient de dos litres, 

s’encalenteixen a 182 ºC i es produeix la seva dissociació segons la reacció: 

SbCl5(g) F SbCl3 (g) + Cl2 (g). En arribar a l’equilibri, el nombre de mols de 

SbCl5 és de 0,083. 

Calcula:  

a) La constant d’equilibri Kc i Kp. 

b) La pressió total de la mescla a l’equilibri. 

c) Justifica cap on es desplaçarà l’equilibri si augmenta el volum, mantenint 

constant la temperatura. 

 

2. (2 punts) Justifica quina espècie de cada una de les parelles següents té un radi 

major:  

a) Fe, K b) Si, C c) Na, Na
+
 d) Cl

-
, K

+
. 

 

3. (2 punts) Es prenen 2 mL d’una dissolució d’àcid sulfúric concentrat del 92% 

de riquesa en pes i de densitat 1,80 g/mL i es dilueixen amb aigua fins a 100 

mL. Calcula: 

a) La molaritat de la dissolució concentrada. 

b) La molaritat de la dissolució diluïda. 

 

4. (1,5 punts) La fenolftaleïna és un indicador àcid-base que canvia d’incolor a 

rosa en l’interval de pH 8 (incolor) a pH 9,5 (rosa). 

a) Quin color presentarà aquest indicador en una dissolució aquosa de clorur 

amònic, NH4Cl? Raona la resposta. 

b) Quin color presentarà aquest indicador en una dissolució de NaOH 10
-3

 

M? Raona la resposta. 
 

5. (2 punts) A partir de les següents dades a 298 K, justifica si les següents frases 

són vertaderes o falses: 

a) La formació de NO a partir de nitrogen i oxigen en condicions estàndard 

és un procés endotèrmic. 

b) L’energia lliure de Gibbs de formació del NO2 és menor que la del NO, 

per tant, el NO2 es forma més ràpidament que el NO. 

c) L’oxidació amb oxigen en condicions estàndard de NO a NO2 és 

exotèrmica. 

d) L’oxidació amb oxigen en condicions estàndard de NO a NO2 és 

espontània. 

 ∆H
0

f (kJ/mol) ∆G
0

f (kJ/mol) 

NO (g) 90,25 86,57 

NO2 (g) 33,18 51,30 

 


