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Química  
Model  1.  Solucions  

  
  
OPCIÓ A 

       
1A. (2 punts) 

 
a)   Pregunta competencial 

 
i.   Desoxiribosa: C5H10O4     PM:  5x12 + 10x1 + 4x16  = 134,0   0,5 punts 
 
ii.   Hibridació del carboni nº 3: hibridació tipus sp3, ja que tots els enllaços que presenta 

aquest carboni amb els altres àtoms són enllaços senzills (o perquè aquest carboni 
presenta 4 zones de densitat electrònica).       
            0,5 punts 

 
b)   Formulació química: 

 
Dietil èter:   CH3-CH2-O-CH2-CH3      0,5 punts 

          Ácid fosfòric:    H3PO4           0,5 punts                           
 
 

2A. (2 punts) 
 

a)   Estructures de Lewis de les molècules: 
 

 
   BCl3   NH3     

0,5 punts 
 

b)   El BCl3 és una molècula del tipus AB3, amb tres parells d’electrons compartits, la 
qual presenta una geometria trigonal plana (o triangular plana).  
    

0,5 punts 
c)   L’amoníac és una molècula del tipus AB3E amb tres parell d’electrons compartits i 

un parell sense compartir, això fa que presenti una geometria de piràmide triangular 
(o piràmide trigonal) on no s’anul·len els moments dipolars  i per tant es tracta  
d’un compost polar.        
          0,5 punts 
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d)   L’amoníac és la molècula que pot presentar enllaços per ponts d’hidrogen degut a 
la presencia d’enllaços N – H.      

0,5 punts 
 

3A. (2 punts)             
 

 a) Cu (s) +  H2SO4 (aq) → CuSO4 (aq) + SO2 (g)  + H2O (l)   
  

Oxidació:     [Cu	  	   → 	  	   Cu%& 	  + 	  	  2	  e* ]                    0,25 punts 
 

Reducció:  [ SO-%* 	  + 	  4H& 	  + 	  	  2e* 	  	  → 	  	  SO% 	  + 	  2	  H2O	  ]       0,5  punts              
                  ----------------------------------------------------------------------- 

   Iònica:     Cu + 	  SO-%-‐‑ 	  + 	  4H& 	  	  → 	  Cu2+	  +	  SO% + 	  2	  H2O	      0,25 punts 
    

Molecular:      Cu (s) +  2 H2SO4 (aq)  →   CuSO4 (aq) + SO2 (g)  + 2 H2O (l)    0,5  punts 
              
b)  

10 g Cu  1	  234	  56
78,::	  ;	  56

%	  234	  <%=>-
1	  234	  56

?@	  ;	  <%=>-
1	  234	  <%=>-

1AA	  ;	  <%=>-	  BCó
?:	  ;	  <%=>-

1AAA	  24	  <%=>-	  BCó
1?@A	  ;	  <%=>-	  BCó

= 16,40 mL H2SO4 dió  

           0,5 punts 

 

4A. (2 punts)  

 
C10H8 (s)    ⇄   C10H8 (g) 

a) Kc = [C10H8]         0,25 punts 
 
A l’equilibri [C10H8] = 4,29 x 10-6 mol L-1x  20 L  =>   8,58 x 10-5    mol C10H8  0,25 punts 
                      
b) Inicialment tenim 0,64 g C10H8 ·

234	  51A<@
1%@;	  51A<@

 = 0,005 mol C10H8   0,25 punts 
  
Percentatge sublimat:     (8,58 x 10-5  / 0,005) x 100 = 1,72% naftalè sublimat 0,25 punts 
 
c) DS és positiu  donat que el nombre de mols de substàncies en estat gasos als productes (1 
mol) és més gran que els que hi ha com a reactius (0 mols); per tant es produeix un augment 
del desordre)       
           0,5 punts 
 
d) DG = DH – T DS;       DS és positiu (augment del desordre)       
       DH és positiu (endotèrmica) 
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DG = (+) – T (+) = (+) – T  Per tant, a temperatures elevades el procés serà 
espontani  (DG < 0) mentre que a temperatures baixes el procés serà no espontani (DG > 0)
           0,5 punts 

 
 
5A. (2 punts) 0,5 punts per apartat 
  

a)   AH  +  H2O   ⇄    A-  +   H3O+ 
 

Inicialment:            co          -               -           - 
Equilibri:      co – x    x          x 

        

  Ka = 	  GH

IJ	  *	  G
= 1,41	  10*- i suposant co – x @ co 

 

x = 	  N𝑘P𝑐A = 8,396	  10*8       i     pH = - log (𝑥) =	  2,08 
           1 punt 

 
b)   Bureta: conté la solució valorant, en aquest cas la base forta 

Erlenmeyer: conté la solució a valorar, en aquest cas la solució aquosa d’àcid làctic. 
           1 punt 

                 (Nom de l’aparell:    0,25 punts cada un; 
            Funció de l’aparell:   0,25 punts per funció) 

  
 
OPCIÓ B 

  
1B.  (2 punts) 
 
Configuració electrònica dels àtoms considerats: 
 
S (Z = 16): 1s22s22p63s23p4 
Cl (Z = 17): 1s22s22p63s23p5 
Ca (Z = 20): 1s22s22p63s23p64s2 

Fe (Z = 26): 1s22s22p63s23p64s23d6 
 

a)   Fals. Ambdós elements es troben al mateix període de la taula periòdica i donat que 
l’àtom de Cl té més protons al nucli que l’àtom de S, la càrrega nuclear efectiva 
serà major i per tant es necessitarà més energia per poder ionitzar l’àtom  

          0,5 punts 
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b)   Fals. En un període el radi disminueix cap a la dreta, ja que en aquest sentit 
augmenta la càrrega nuclear efectiva, els electrons de la capa de valència són més 
atrets cap al nucli i, per tant, el radi atòmic és més petit. 
En un grup el radi augmenta cap a baix, ja que en aquest sentit augmenta el nombre 
de capes amb electrons, la qual cosa suposa que els electrons més externs estan més 
allunyats del nucli. Així doncs, el radi del Ca serà major que el del Cl. 

            
           0,5 punts 

 
c) Fals. L’àtom de Cl quan guanya un electró adquireix la configuració de gas noble i 

l’energia alliberada és molt més gran que l’energia alliberada per l’àtom de Fe que 
sols passarà de tenir 6 a 7 electrons als orbitals d. 

           0,5 punts 
 
d)   Vertader. L’electronegativitat augmenta cap a la dreta, en un període, ja que 

augmenta la càrrega nuclear efectiva i, per tant, l’atracció que fa l’àtom sobre els 
electrons que formen l’enllaç és major. L’electronegativitat disminueix cap a baix, 
en un grup, ja que en aquest sentit augmenta el nombre de capes amb electrons, 
l’atracció que fa l’àtom sobre els electrons que formen l’enllaç és menor. Així doncs, 
el S serà més electronegatiu que l’àtom de Ca. 

 
  0,5 punts 
 

2B. (2 punts)  
 

a)   CO (g) + 2 H2 (g)  ⇄    CH3OH  (g) 
 

 PH2 = 0,53 atm         0,25 punts 
 

Kp = Z[\]^\
Z[^Z\H

H = A,%
A,%_	  A,:8H

= 2,64      0,5 punts 

 
  Kc  =  Kp (RT)-Dn = 2,64  (0,082 · 673)2 = 8043,7    0,25 punts 

 
b) Si augmentem la pressió, el sistema desplaçarà l’equilibri cap al lloc on disminueixi el 
nombre de mols gasosos (Principi de Le Chatelier). Per tant, cap als productes i per tant 
com a resultat es formarà més metanol.       
           0,5 punts 

 
c) Si augmentem la concentració d’un dels reactius (p.e. CO (g)), l’equilibri es desplaçarà 
cap a la formació de productes (Principi de Le Chatelier), i per tant en aquest cas també es 
formarà més metanol.        0,5 punts   
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3B. (2 punts) 
          

       a)  Vertader. Si considerem la reacció d’equilibri d’un àcid feble del tipus AH:                            
      AH  +  H2O   ⇄    A-  + H3O+      

la presència d’ions OH- implicarà la reacció d’aquests amb ions H3O+ i segons el principi 
de Le Chatelier, l’equilibri es deplaçarà cap a la producció de més oxoni, el qual 
provocarà un augment del grau de dissociació de l’àcid AH.   0,5 punts 

       
b)  Fals. Tots dos són àcids forts, per tant es trobaran totalment dissociats i si tenen la 
mateixa concentració, el pH serà el mateix.     0,5 punts 
 
c)   Fals. El pictograma de la figura indica que es tracta d’una substància que provoca 

irritació cutània.  
0,5 punts 

    d)    Fals. El NH4Cl en dissolució aquosa es dissocia en els seus ions: 

NH4Cl ® NH4+ + Cl- 

El Cl- no dona hidròlisi, ja que prové d’un àcid fort. L’NH4+ dona hidròlisi, ja que prové 
d’una base feble: 

NH4+ + H2O Û NH3 + H3O + 

La presència de ions H3O + fa que la dissolució sigui àcida. 
0,5 punts 

 
4B. (2 punts)  
 

Taula 1. Potencials estàndard de reducció 
 

Semireaccions   E0 (volts) 

Au+ (aq) + 1e-  ®  Au (s)  1,69 

Pb2+ (aq) + 2e-  ®  Pb (s) -0,13 

Sn2+ (aq) + 2e-  ®  Sn (s) -0,14 

Cd2+ (aq) + 2e-  ®  Cd (s) -0,40 

Zn2+ (aq) + 2e-  ®  Zn (s) -0,76 

 
 a)    El Zn és la espècie amb major poder reductor, ja que és l’espècie amb el 

menor potencial de reducció i, per tant, la que major tendència té a oxidar-se reduint 
l’altre espècie involucrada en el procés redox.    0,5 punts 

 
a)   L’ió Au+ és l’espècie amb major poder oxidant, ja que és l’espècie amb el 
major potencial de reducció i, per tant, la que major tendència té a reduir-se oxidant 
l’altre espècie involucrada al procés redox.     0,5 punts 
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b)   El cadmi (Cd), ja que si es posa amb contacte amb el Sn2+ es donarà la reacció 
Cd + Sn2+ ® Cd2+ + Sn, amb una f.e.m de 0,26 Volts i per tant espontània, i també 
el zinc  (Zn), ja que si aquesta espècie es posa amb contacte amb el Sn2+ tindrà lloc 
la reacció Zn + Sn2+ ® Zn2+ + Sn, amb una f.e.m de 0,62 Volts i per tant també 
espontània. 

0,5 punts 
 

c)   La pila que es podria construir amb el major valor de la f.e.m. vendria donada 
per la reacció 2Au+ + Zn ® 2Au + Zn2+, a on l’ió or (Au+) actua de càtode (reducció) 
i el Zn d’ànode (oxidació). La f.e.m. de la pila seria de 2,45 V. 

0,5 punts 
 

5B. (2 punts)  
  

a)      v = k [H2] [I2] ;    Unitats de k:  L mol-1 s-1     1 punt 
 
b)  i.) La velocitat de totes les reaccions químiques augmenta quan augmenta la 

temperatura. Aquest efecte pot explicar-se a partir de la teoria de col·lisions, atès 
que a l’augmentar la temperatura també augmenta l’energia cinètica mitjana de les 
molècules i amb això el nombre de xocs efectius. (També es pot explicar mitjançant 
l’equació d’Arrhenius) 

           0,5 punts 
 

 ii.) Els catalitzadors tenen la propietat de modificar l’Energia d’Activació d’una 
determinada reacció i per tant varien la velocitat de la reacció. En el cas d’un 
catalitzador positiu l’energia d’activació disminueix, això fa que augmenti el 
nombre de xocs efectius i, per tant, que augmenti la velocitat de la reacció. 

           0,5 punts 
 

 


