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Contestau les preguntes següents, incloeu en la resposta les explicacions i els 
raonaments que justifiquin la forma de solucionar-les. Podeu utilitzar la calculadora i 
consultar la taula periòdica si ho considerau necessari. La primera pregunta és tipus 
test, s’ha de contestar al mateix full, i les respostes errònies descompten. Les 
corresponents justificacions dels apartats de la pregunta 1 i les preguntes 2 a 4 s’han de 
contestar en un full a part. (L’examen inclou una taula periòdica.) 
 

1. Tria l’opció correcta: 
Qüestions: a: 0,5; b: 0,5; c: 0,3+0,2; d: 0,5; e: 0,2+0,2+0,2 punts. Total: 2,6 punts. Les 
respostes errònies descompten la seva puntuació. 

 

a. 
 
 

 
 

b. 
 

A partir d’1,3 g de crom s’obtenen 1,9 g d’òxid de crom (III) (Cr2O3), quina 
és la massa atòmica del crom?                    Massa atòmica: O = 16 
 

 40   44   48   52 
 

Quin pH aproximat creus que tindria una dissolució formada en afegir 4 g 
de NaOH a 1 litre d’aigua? (es considerarà l’increment de volum 
menyspreable) 
                                                        Masses atòmiques: Na = 23; O = 16; H = 1 

 

 8   9   10   11   12   13   14  
 

c. 
 
 
 
 
 
 

 
d. 
 
 
 

 

Un isòtop d’un element té massa atòmica 39 i nombre atòmic 19. Indica 
el nombre d’electrons, de neutrons i de protons d’aquest isòtop, així com 
el nom de l’element i la seva configuració electrònica: 
 

Electrons   Neutrons  Protons 
     

 

Es tracta del:       que té la configuració electrònica: 
    

 

Associa les característiques que es mostren a continuació als composts 
indicats (assenyala amb una X les respostes correctes): 
 

  NaCl N2 Ag 
Formats per anions i cations.     
Insolubles en aigua.     
Bons conductors de l’electricitat.     
No condueixen l’electricitat.     
Solubles en aigua.     
Formats per molècules discretes.     
Formats per cations i electrons deslocalitzats.     
En estat fos o dissolt són conductors de 
l’electricitat. 
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e. Iguala aquestes dues reaccions:  

CaO     +    H2SO4   →     CaSO4     +     Ca(OH)2 
 

HBr     +    H2SO4   →     Br2     +     SO2     +    H2O 
 Indica quina és de tipus redox. Per què? 
 

...en aquest cas concret,  
 L’espècie que s’oxida és   L’oxidant és  
 L’espècie que es redueix és   El reductor és  

 
2. La següent reacció:  

N2O4(g)    →    2 NO2(g) 
aconsegueix l’equilibri a la temperatura de 150 ºC i té una Kc = 3,20 mol L-1. Quin 
ha de ser el volum del reactor utilitzat perquè estiguin en equilibri 1 mol de N2O4 
i 2 mols de NO2? 

  (2,5 punts) 
 
 

3. Els llums antics dels miners funcionaven cremant acetilè (etí), que proporciona 
una llum blanca brillant. L'acetilè (C2H2) es produïa en reaccionar l'aigua (es 
regulava gota a gota) amb carbur de calci, CaC2, segons la següent equació:  
 

CaC2(s)   +  2 H2O(l)   →   C2H2(g)  +   Ca(OH)2(s) 
Calcula: 
a) La massa d'aigua, en grams, que es necessita per reaccionar amb 50 g de 

carbur de calci del 80% de puresa. 
b) El volum d'acetilè, en litres, mesurat a 30 °C i 740 mm Hg produït com a 

conseqüència de la reacció anterior. 
Masses atòmiques: Ca = 40, O = 16, C = 12, H = 1 

Dades: R = 0,082 atm·L/K·mol; 1 atm = 760 mm Hg 
 (2,5 punts) 

 
 

4. Les energies de dissociació (ruptura) dels enllaços C-H, C-C i H-H són, 
respectivament, 99, 83 i 104 kcal/mol. Calcula el ∆Ho de la reacció que s’indica  

3 CH4   →   CH3-CH2-CH3  + 2 H2       ∆Ho = ? 
(2,4 punts) 
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