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Química  
Model  3.  Solucions  

  
  
OPCIÓ A 

       
1A. (2 punts) 

 
a)   Pregunta competencial 

 
i.   v = k [NO2] [O3]          0,5 punts 
 
ii.   NO, CO, SOx, HCs i PMs (al menys dues d’aquestes substàncies)   0,5 punts 

 
b)   Formulació química: 

 
H2N-CH2- CH2-OH:  2-aminoetanol o etanolamina      0,5 punts 
Na2CO3:       carbonat de sodi o trioxidcarbonat de disodi     0,5 punts                           

 
2A. (2 punts) 

 
 a) KI (aq) +  KNO2 (aq)  +  H2SO4 (aq)  ®   I2 (aq) + NO (g)  + H2O (l)  +  K2SO4 (aq) 

  
               1 x      [2	  𝐼$	  	  	  	  	  	  ®	  	  	  	  	  	  	  𝐼% 	  + 	  	  2	  𝑒 −     ]                            0,25 punts 

 
                     2 x  [𝑁𝑂%$ 	  	  + 	  2	  𝐻, + 1	  𝑒 − 	  	  	  	  	  ®	  	  	  	  	  	  𝑁𝑂	   +	  	  	  𝐻%𝑂  ]              0,5  punts              
                  ----------------------------------------------------------------------- 
   Iònica:     2 I– +2	  𝑁𝑂%$ 	  	  + 4	  𝐻,®	  	  	  𝐼% + 2	  𝑁𝑂	   + 	  2𝐻%𝑂               0,25 punts 

    

   Molecular:  2 KI +	  2𝐾𝑁𝑂% + 2	  𝐻%𝑆𝑂1®	  	  	  𝐼% + 2	  𝑁𝑂 + 2	  𝐻%𝑂 + 2	  𝐾%𝑆𝑂1       0,5  punts              
  

           b)     2	  𝑚𝑜𝑙𝑠	  𝐾𝐼 · %	  789:	  	  ;<
%	  789:	  =>

	  = 2 mols NO (g)         
 
  PV = nRT     V=2·0,082·(273+25)/1= 48,87 L NO (g)   0,5  punts              
     

3A. (2 punts) 
  

a)   Estructura de Lewis 
 

                               0,5 punts 
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b)   Polaritat: CHCl3 és un compost polar, ja que la suma vectorial dels vectors d’enllaç 

no és nul·la. 
 

      0,5 punts 
 

El compost OCl2 presenta geometria angular, per tant no s’anul·len els vectors 
d’enllaç i també és una molècula polar. 

 

 
 

     0,5 punts 
 

c)   Formació d’enllaços d’hidrogen:  H2NCH2CH3  
Sí, degut a l’existència d’enllaços N-H a la molècula, es poden formar enllaços 
d’hidrogen amb la molècula d’aigua.     0,5 punts 

 
4A. (2 punts)  

  
a)  HCl   0,2 M    (àcid fort) 
 
 pH = -log 0,2 = 0,70         0,5 punts 
 
b)  100,0 mL HCl· ?,%	  789:	  AB9

C???	  7D
·= 0,02 mols HCl       0,25 punts 

M’ = 0,02 mols/ 0,5 L dió       0,25 punts 
            
M’ = 0,04;   pH = 1,40        0,25 punts 
 
c) Preparació 100 mL HCl  0,05 M a partir de HCl 0,2 M 
 
Càlculs;    25 mL HCl 0,2 M        0,25 punts 
 
Aparells; Matràs aforat i pipeta       0,25 punts 
 
Narració procediment correcte       0,25 punts 
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5A. (2 punts) 0,5 punts per apartat 
 

2SO2 (g) +  O2 (g)     ⇄    2 SO3 (g)    amb    DH < 0 
  

a)   Fals. Si augmentem la temperatura, la reacció es desplaçarà cap al sentit endotèrmic 
de l’equilibri, és a dir , cap a l’esquerra (reactius) 

b)   Vertader. Pel principi de Le Chatelier, si afegim O2 (g) (un reactiu), la reacció es 
desplaçarà cap a la formació de més productes (SO3 (g)) per restablir l’equilibri. 

c)   Vertader. El catalitzador redueix tant l’Ea de la reacció directa com l’Ea de la reacció 
inversa. 

d)   Vertader. Si reduïm el volum del reactor, la reacció es desplaçarà cap al sentit on hi 
hagi menys nombre de mols gasosos, és a dir cap a la dreta (per tant formació de més 
SO3 (g)). 
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OPCIÓ B 

  
1B. (2 punts) 

 
a) 

 0,75 punts 

b) 

   
 (expressió correcte de Ka 0,25 punts)    0,75 punts 
  

c)   No, la mescla conté el mateix nombre de mols de fenol que de NaOH, per tant, 
tot l’àcid i la base reaccionaran i el pH vendrà determinat per la sal que es formi: 

C6H5OH+NaOH ® C6H5ONa+ H2O 
C6H5ONa® C6H5O- + Na+ 

El Na+ no experimenta hidròlisi ja que prové d’una base forta; el C6H5O- 
experimenta hidròlisi ja que prové d’un àcid feble: 

C6H5O-+H2O ⇄ C6H5OH+ OH- 
El pH és bàsic.  

           0,5 punts 
  

      2B. (2 punts) 
  

a)               N2(g) + 3 H2 (g)  ⇄  2NH3(g)     Kc (300 K) = 8,2;   V = 2 L 

Inicial:    1    2                  3  
 

𝑄 = [;AI]K

[A%]L[;%]
= (I/%)K

(C/%)(%/%)L
= %,%P

(?,P)
= 4,5                    0,5 punts 

 
  Q < Keq => la reacció es desplaçarà cap a la dreta, formació d’amoníac 0,25 punts 
 

  b)  DG = DH - TDS     
      DH < 0 
  DS < 0    DG = (-) – T (-) = (-) + T     

(signe de l’entropia negatiu amb raonament correcte; 0,25 punts)  0,5 punts 
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Quan augmenta la temperatura, l’energia lliure de Gibbs pot assolir un valor positiu.  
Per tant, el procés serà espontani a baixes temperatures.   0,25  punts 

 
c) Si augmentem la pressió, l’equilibri es desplaçarà cap al lloc on disminueixi el 
nombre de mols gasosos (Principi de Le Chatelier). Per tant, cap als productes. 
          0,5 punts 

 
3B. (2 punts) 0,5 punts cada apartat 
  
a)  Fals. L’ió F- té 9 protons i 10 electrons mentre que l’element F té 9 electrons i 9 
protons. Per tant, l’anió presenta menor càrrega nuclear efectiva, el qual implica un 
major radi.   
 
b) Fals. Quan capta un electró el Cl adquireix la configuració de gas noble, mentre que 
el  sofre es queda tan sols amb 7 electrons a la darrera capa.  
    
c) Vertader. Per al suposat orbital 2d, n=2 i per tant l no pot valer 2. 
      
d) Vertader. Totes les espècies tenen 18 electrons (configuració electrònica)   
  

   4B. (2 punts)  
 

a)   L’ànode és l’elèctrode on té lloc la reacció d’oxidació.  
Comparant els potencials de reducció, el catió plata es reduirà i el Zn s’oxidarà. 
Per tant, a l’ànode: 

              Zn      →     Zn2+   + 2 e-             0,5 punts            
 i al càtode: 
    Ag+  +  1e-   →    Ag     0,5 punts            
 
  b)       Epila = Ered(Ag+/Ag) - Ered(Zn2+/Zn) 
 Epila = 0,799 – (– 0,763) = 1,562 V         0,5 punts            
 
c)  Funció principal del pont salí: Mantenir la neutralitat elèctrica a cada semicel·la.  

(Permetre el contacte elèctric entre les dues dissolucions presents a cada una de les 
cel·les on es donen l’oxidació i la reducció, tancant el circuit;  0,25 punts) 
           0,5 punts            
       

5B. (2 punts)  
 
a)   [𝐶𝑙$] = 3,0	  10$U mol/L;     20 mL 

[𝐴𝑔,] = 9,0	  10$1 mol/L;   10 mL 
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Cl- :    20 mL dió I,?	  C?
YZ	  789	  B9Y

C???	  7D	  [\ó
=	  6 10-9 mol Cl- 

Ag+ :  10 mL dió ^,?	  C?
Y_	  789	  B9Y

C???	  7D	  [\ó
=	  9 10-6 mol Ag+ 

  
En els 30 mL: [𝐶𝑙$] = 2,0	  10$Umol/L; [𝐴𝑔,] = 3,0	  10$1 mol/L (0,25 per a cada un) 
                  0,5 punts            

	   
Per tant: [𝐶𝑙$][𝐴𝑔,] = 3,0	  10$1 · 	  2,0	  10$U= 6,0 10-11  <  Kps (2,8 10-10)         0,25 punts 
 
No es podrà detectar la presència d’ions clorur ja que no hi haurà precipitat      0,25 punts 
 

b)    

                                    
(1)   Corrosiu               (2) Perillós per al medi ambient aquàtic  1 punt 

 


