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SÈRIE 2 
 
Respondre QUATRE de les sis qüestions: 6 punts [1,5 punts cadascuna] 
Resoldre UN dels dos problemes: 4 punts 
 
 
QÜESTIONS 
 
Q1) Ordeneu, de manera creixent, la primera energia d’ionització dels 
elements següents: Li, Rb i Na. 
 
DADES: Nombres atòmics: Li, 3; Rb, 37; Na, 11. 
 
En augmentar el nombre atòmic dels elements d’un mateix grup, disminueix 
l’atracció nuclear sobre l’electró més extern, ja que augmenta el radi atòmic, 
mentre que no varia la càrrega nuclear efectiva sobre ell. En un grup, en 
augmentar el nombre atòmic, disminueix l’energia d’ionització. Per tant, com 
que Li, Rb i Na estan en el mateix grup (G1) però en diferents períodes, 
l’energia d’ionització quedaria ordenada segons: 
Rb<Na<Li 
 
 
Q2) Calculeu l’entalpia estàndard de la reacció següent a partir de les 
dades de les entalpies de formació que s’adjunten: 

H2O(g) + C(s)  →  CO(g) + H2(g) 
 
DADES: ΔHf

o(H2O(g))= -241,8 kJ·mol-1; ΔHf
o(CO(g))= -110,5 kJ·mol-1 

 
ΔHreacció

o= ∑nΔHf
o(productes) - ∑ mΔHf

o(reactius) = -110,5 + 241,8 = + 131,3 kJ 
 
 

 
Q3) Apliqueu el principi de Le Chatelier per raonar l’efecte que es produirà 
a l’equilibri següent: 

PCl5(g)            PCl3(g) + Cl2(g)    �Ho = +92,5 kJ·mol-1 
 

a) a l’augmentar la concentració de PCl5(g) 
b) al disminuir la pressió 
c) al disminuir la temperatura 

 

→  ← 
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a) a l’augmentar la concentració d’una substància, el sistema es desplaça 
en el sentit en què es consumeix aquesta substància. Per tant, si 
augmenta la concentració de PCl5, el sistema es desplaça cap a la dreta. 

b) Si disminueix la pressió, el sistema es desplaça en el sentit en què hi ha 
un augment del nombre de mols de gas. Per tant, si disminueix la 
pressió, aquest sistema es desplaça cap a la dreta. 

c) Si disminueix la temperatura, el sistema es desplaça en el sentit de la 
reacció exotèrmica. Per tant, en aquest cas, com que la reacció directa 
és endotèrmica, es desplaça cap a l’esquerra. 

 
 Q4) Calculeu el pH i el pOH d’una solució aquosa d’àcid clorhídric 1·10-3M 
 

HCl(aq) + H2O(l)  →  H3O+(aq) + Cl-(aq) 
[inicial] 1·10-3M 
[final]     1·10-3M 1·10-3M 
 
pH = -log[H3O+] = -log(1·10-3) = 3 
pOH =14 – pH = 11 
 
 
Q5) Calculeu el producte de solubilitat de l’hidròxid de zinc a 25 oC, 
sabent que la solubilitat molar de la solució saturada a aquesta 
temperatura és de 2,24·10-6 mol·L-1. 
 

Zn(OH)2(s)             Zn2+(aq) + 2 OH-(aq) 
[inicial] 2,24·10-6 
[sol saturada]    2,24·10-6 2·(2,24·10-6) 
 

Ks= [Zn2+][OH-]2= 2,24·10-6·(2·2,24·10-6)2 = 4,49·10-17 mol3·L-3 

 
 

 
Q6) Calculeu la força electromotriu estàndard de la pila de la reacció 
global següent: 

2Cr(s) + 3Cu2+(aq)  →    2Cr3+(aq) + 3Cu(s) 
 
DADES: E0(Cr3+/Cr)= -0,74 V; E0(Cu2+/Cu)= +0,34 V 
 
E0

pila= E0
càtode – E0

ànode = +0,34 – (-0,74) = +1,08 V 
 
 
 

→  ←  
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PROBLEMES 
 
Resoleu UN dels dos problemes: [4 punts] 

 

P1) Introduïm 0,92 mol de NH3 en un recipient de 4,0 L a 1 000 K. Quan arribem 
a l’equilibri, observem que hi ha 0,70 mol de NH3. 
  2NH3(g) _ N2(g) + 3H2(g) 
 
DADES: R = 0,082 atm · L · K–1 · mol–1. 
 
a) Calculeu les concentracions de les tres substàncies en l’equilibri. 

 
[NH3]= 0,70/4 = 0,175 mol·L-1 
[N2] = (0,11)/4 = 0,0275 mol·L-1 

      [H2] = 3·0,11/4= 0,0825 mol·L-1 
 
 
b) Calculeu Kc i Kp. 
 
 

              2NH3(g)            N2(g) + 3H2(g) 
 

              2NH3(g)            N2(g) + 3H2(g) 
 
[inicial]    0,92/4,0 
[eq]       0,70/4,0           x/4,0    3x/4,0 
                
 
0,92-2x=0,70 
x= (0,92-0,70)/2 = 0,11 mol 
 
 

 Kc = ([N2][H2]3)/[NH3]2 = 5,04·10-4 L2·mol-2 (s’accepta sense unitats) 
Kp = Kc(RT)�n = 5,04·10-4 (0,082·1000)2 = 3,39 atm-2 (s’accepta sense 
unitats) 

 
 

 
 
 
 

→  ←  

→  ←  

→  ←  
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P2) Volem determinar la concentració d’una solució d’àcid sulfúric. Per a fer-ho, 
disposem d’una solució d’hidròxid de sodi 0,15 M. 
 a) Escriviu la reacció de neutralització que es produirà. 
 

H2SO4 (aq) + 2NaOH (aq) → Na2SO4 (aq) + 2H2O (l) 
 
 
 b) En valorar 30,0 mL de H2SO4, es gasten 25 mL de la solució de 
 NaOH 0,15 M. 
 Quina concentració té la solució d’àcid sulfúric? 
 

25 mL NaOH (0,15mol/1000mL)(1mol H2SO4/2mol NaOH) = 1,87·10-3 mol 
H2SO4 
[H2SO4]= 1,87·10-3 mol / 30·10-3 L = 0,0625 M 
 

 
 
 c) Com distingiríeu la solució d’àcid sulfúric de la d’hidròxid de sodi amb 
 l’ajut de la fenolftaleïna com a indicador? Tingueu en compte que té un 
 interval de viratge 
 de 8,3-10,0. 

 
 
Interval de viratge entre 8,3 i 10,0. Per pH inferiors, la fenolftaleïna és 
incolora (Color 1) i per pH superiors és vermella (color 2). 
La solució de H2SO4 (pH = 0,9) amb fenolftaleïna seria incolora (color 1) 
La solució de NaOH (pH= 13,2) amb fenolftaleïna seria vermella (color 
2) 

 


