
 

Prova d’accés a la Universitat (2008) 

 

Química 
Model 3 

 

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)  
a) Formula o anomena els següents composts: carbonat de sodi, permanganat 

potàssic, MgBr2 i CH3CH2COCH3. 
b) Determina el nombre d’oxidació de tots els àtoms de K2Cr2O7 i H4P2O5. 

 
2. (2 punts) Sabent que les temperatures 3550, 650, -94 i -196 ºC corresponen a 

les temperatures de fusió del nitrogen, alumini, diamant i metanol: 
a) Assigna a cada compost el valor que li correspon de temperatura de fusió i 

justifica aquesta assignació. 
b) Justifica els tipus d'enllaços i/o forces intermoleculars que són presents a 

cada un dels composts quan estan en estat sòlid. 
 

3. (2 punts) D’una botella que conté el producte comercial «aigua forta» (HCl del 
25% en pes i densitat 1,09 g/mL), es prenen amb una pipeta 20 mL, s’aboquen 
en un matràs aforat de 250 mL, i s’enrasa amb aigua fins a aquest volum. 
Calcula: 
a) El pH de la dissolució diluïda. 
b) Quin volum d’una dissolució de NaOH 0,5 M serà necessari per 

neutralitzar 20 mL de la dissolució diluïda? 
 

4. (1,5 punts) En dissoldre una sal amb aigua, es pot obtenir una dissolució de pH 
bàsic? Raona la resposta i posa un exemple, si és possible. 
I de pH àcid? Raona la resposta i posa un exemple, si és possible. 

 
5. (2,5 punts) Dins un recipient de 10 litres s’introdueixen 0,61 mols de diòxid de 

carboni i 0,39 mols d’hidrogen i s’encalenteix fins a 1250 ºC. Una vegada 
assolit l’equilibri de la reacció [CO2 (g) + H2 (g) F CO (g) + H2O (g)], 
s’analitza la mescla de gasos, i es troben 0,35 mols de diòxid de carboni. 
a) Calcula les quantitats corresponents als altres gasos presents a l’equilibri i 

el valor de Kc a 1250 ºC. 
b) Una vegada assolit l’equilibri anterior, s’afegeixen al recipient 0,22 mols 

d’hidrogen, mantenint constant la temperatura. Calcula la composició de la 
mescla quan s’assoleixi la nova situació d’equilibri. 

 



 

OPCIÓ B  
 

1. (2 punts) Justifica si les afirmacions següents són vertaderes o falses: 
a) Un valor negatiu d’una constant d’equilibri significa que la reacció inversa 

és espontània. 
b) La constant d’equilibri de la primera reacció és el doble de la constant 

d’equilibri de la segona: 
2 SO2 (g) + O2 (g) F 2 SO3 (g) [1] 
SO2 (g) + ½ O2 (g) F SO3 (g) [2] 

c) Si varia la pressió parcial d’un reactiu o producte d’una reacció, no es 
produeix cap desplaçament de l’equilibri. El desplaçament només es 
produirà si es modifica la pressió total del sistema. 

d) En una reacció a temperatura constant on únicament són gasos els 
productes, el valor de la constant d’equilibri disminueix quan disminuïm el 
volum del recipient. 

 
2. (2 punts) Una dissolució de 50 mL de HClO4 necessita per a la seva 

neutralització 9,5 mL d’una dissolució de NaOH 0,2 M. Calcula el pH de les 
dues dissolucions per separat i el pH de la dissolució resultant.  

 
3. (2 punts) La següent reacció redox té lloc en medi àcid: 

MnO4
‾ + Cl‾ + H+ → Mn2+ + Cl2 + H2O 

a) Indica, raonant-ho, si el Cl‾ és l’agent reductor. 
b) Indica, raonant-ho, si el MnO4‾ experimenta una oxidació. 
c) Ajusta la reacció pel mètode de l’ió-electró. 
 

4. (2 punts)  

a) Explica la importància per a la vida a la Terra de la capa d’ozó, i les causes 
i conseqüències de la desaparició d’aquesta. 

b) Algunes plantes depuradores d'aigua fabriquen el seu propi ozó a partir de 
l’aire. Per això, s'elimina el vapor d’aigua de l’aire i se li aplica una forta 
descàrrega elèctrica, de manera que s’assoleix l’equilibri següent: 

3 O2 (g) F 2 O3 (g) ∆H > 0 
Explica si és convenient o no, per obtenir ozó:  

� encalentir la cambra de reacció. 
� augmentar la pressió a l’interior. 

 
5. (2 punts)  

a) Calcula la fracció molar de 250 mL d’una dissolució aquosa de clorur de 
potassi que pesa 0,292 kg i que té una concentració de 340 g/L en aquesta 
sal. 

b) Calcula la molaritat d'una dissolució aquosa d’àcid sulfúric que té una 
densitat d’1,830 g/cm3 i un 93,64% de riquesa en pes. 

  


