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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) El vinagre és una dissolució d’àcid acètic. En tractar una mostra de 

8,00 grams de vinagre amb hidròxid sòdic 0,2 M es gasten 51,10 mL fins a 

arribar al punt d’equivalència.  

a) Quina reacció es produeix durant la valoració? 

b) Calcula el percentatge en massa d’acètic en el vinagre. 

c) Indica si el pH en el punt d’equivalència serà àcid, bàsic o neutre i quin 

indicador utilitzaries en la valoració:  

 Indicador: Fenolftaleïna. Rang de viratge: 8-9,5 

 Indicador: Vermell de metil. Rang de viratge: 4-6 

 

2. (2 punts) Les entalpies estàndard de formació del vapor d’aigua i del nitrat 

d’amoni sòlid [NH4NO3(s)] són -241,8 kJ/mol i -339,9 kJ/mol, respectivament. 

Quina és la variació d’entalpia de la descomposició de 16,0 grams de nitrat 

d’amoni sòlid per formar vapor d’aigua i una mescla de nitrogen i oxigen en 

fase gasosa? 

 

3. (2 punts)  
a) Quants d’ions de potassi tenim en 2 litres d’una dissolució de sulfat 

potàssic que té una concentració de 0,855 mol/L? 

b) Justifica qui presenta un major punt de fusió: el ferro, el diamant o el butà. 

c) Indica, justificant-ho, si algun dels següents composts es dissol en aigua: 

clorur potàssic, metà i diamant. 

d) Indica, justificant-ho, qui presenta un major punt d’ebullició: l’amoníac, el 

diòxid de carboni o el sulfur d’hidrogen.  

 

4. (2 punts) Quan s’afegeix àcid sulfúric a una dissolució de iodur potàssic es 

forma iode i es detecta olor de sulfur d’hidrogen. Ajusta la corresponent 

equació iònica pel mètode de l’ió electró i indica qui actua d’oxidant i qui de 

reductor. 

 



 

5. (2 punts) La reacció directa del següent sistema en equilibri és exotèrmica: 

CO (g) + 2 H2 (g) V CH3OH (g) 

Indica, justificant-ho, si les següents afirmacions respecte a aquest equilibri són 

vertaderes o falses. 

a) La Kp a 473 K augmenta si augmentam la pressió d’hidrogen. 

b) Si augmentam la pressió total de la mescla en equilibri, a una determinada 

temperatura, augmenta la proporció de metanol. 

c) L’addició d’un catalitzador adequat a la mescla en equilibri, a una 

determinada temperatura i pressió, farà que s’incrementi la proporció de 

metanol. 

d) Ja que ∆n = 0, Kc = Kp 

 

 

OPCIÓ B 

    

1. (2 punts) Per a la reacció següent: N2O4 (g) V 2 NO2 (g) ∆H = 58,2 kJ, indica, 

justificant-ho, si les següents afirmacions són correctes. 

a) Un augment de temperatura provoca un augment de la concentració de 

NO2. 

b) Una disminució de volum provoca un augment de la concentració de NO2. 

c) Un augment de la pressió de NO2 provoca un augment de la concentració 

de NO2. 

d) La concentració de NO2 no pot variar en cap circumstància, ja que en estar 

en equilibri és constant. 

 

2. (1,5 punts) Escriu la configuració electrònica de l’estat fonamental dels àtoms 

i ions següents: O
2-

, Mg
2+

, Na
+
, Al

3+
 i Ne. Quin té un radi menor? Justifica la 

resposta. 

 

3. (2 punts)  
a) Calcula el pH de la dissolució obtinguda en dissoldre 0,263 grams 

d’amoníac en aigua fins a completar 500 mL.  

Kb (amoníac) = 1,8×10
-5

 

b) La metilamina té una Kb = 3,6 x10
-4

, mentre que la Kb de l’amoníac és 

d’1,8×10
-5

. Quin dels dos composts és més bàsic? Justifica la resposta. 

 

4. (2 punts) Un gram de cert àcid orgànic monopròtic de cadena lineal es 

neutralitza amb 22,7 cm
3
 d’una dissolució 0,5 M d’hidròxid sòdic. De quin 

àcid es tracta? 

 

5. (2,5 punts) Considera les sals següents: (NH4)3PO4, (NH4)2S, NaNO3 i 

CH3COOK.  

a) Anomena-les.  

b) Quina d’aquestes sals forma una dissolució neutra quan es dissol en aigua? 

Justifica la resposta. 

c) Determina el nombre d’oxidació de tots els àtoms d’aquestes dues sals: 

(NH4)2S i NaNO3.  

 


