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SÈRIE 3 
 

Contesteu QUATRE de les sis qüestions 
[1,5 punts cadascuna] 
 
 
Q1) Classifiqueu raonadament en ordre creixent, la primera energia d’ionització dels 
següents elements: Si, Na i Mg 
DADES: Nombres atòmics: Si, 14; Na, 11; Mg, 12. 
 
En augmentar el nombre atòmic dels elements d’un mateix període, s’incrementa 
l’atracció nuclear sobre l’electró més extern, ja que disminueix el radi atòmic i 
augmenta la càrrega nuclear efectiva sobre seu. Per tant, com que Si, Na i Mg estan en 
el mateix període (3), l’energia d’ionització quedaria ordenada segons: 
Na<Mg<Si 
 
 
Q2) Calculeu l’entalpia estàndard de la reacció següent a partir de les dades de les 
entalpies de formació que s’adjunten: 

4NH3(g) + 5O2(g)  →  6H2O(l) + 4NO(g) 
 
DADES: ΔHf

o(NH3(g))= -46,3 kJ·mol-1; ΔHf
o(H2O(l))= -285,8 kJ·mol-1; ΔHf

o(NO(g))= 
+90,4 kJ·mol-1 
ΔHreacció

o= ∑nΔHf
o(productes) - ∑ mΔHf

o(reactius) = 6·(-285,8) + 4·(90,4) – 4·(-46,3) = 
-1168 kJ 
 
 
Q3) Apliqueu el principi de Le Chatelier per raonar l’efecte que es produirà a l’equilibri 
següent: 

2SO2(g) + O2(g)            2SO3(g)      ΔHo = -198 kJ·mol-1 

 

a) a l’augmentar la concentració d’O2(g) 
b) al disminuir la pressió 
c) al disminuir la temperatura 
 
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 d’O2, 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 l’esquerra. 

→  ←  



 
 

Proves d’accés a la Universitat per a més grans de 25 anys 
Maig 2010 
 
Criteris d’avaluació 
 

Química
Pàgina 2 de 3

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 exotèrmica, es 
desplaça cap a la dreta. 

 
 
Q4) Calculeu el pH i el pOH d’una solució aquosa d’hidròxid de calci 0,02M 
 

Ca(OH)2(aq)   →  Ca2+(aq) + 2OH-(aq) 
[inicial] 0,02M 
[final]           0,02M 2·0,02M 
 
pOH = -log[OH-] = -log(0,04) = 1,4 
pH =14 – pOH = 12,6 
 
 
Q5) Calculeu el producte de solubilitat del clorur d’argent a 25 oC, sabent que la 
solubilitat molar de la solució saturada a aquesta temperatura és de 1,26·10-5 mol·L-1. 
 

AgCl(s)             Ag+(aq) + Cl-(aq) 
[inicial] 1,26·10-5 
[sol saturada]    1,26·10-5    1,26·10-5 
 

Ks= [Ag+][Cl-]= 1,26·10-5·(1,26·10-5) = 1,59-10 mol2·L-2 

 
 

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

Br2(l) + 2I-(aq)  →    2Br-(aq) + I2(s) 
 
DADES: E0(Br2/Br-)= +1,07 V; E0(I2/I-)= +0,53 V 
 
E0

pila= E0
càtode – E0

ànode = +1,07 – (+0,53) = +0,54 V 
 
 
 
Resoleu UN dels dos problemes 
[4 punts] 

 
P1) S’introdueixen 0,1 mol de PCl5 en un recipient de 2L a 550K. Quan s’arriba a 
l’equilibri s’observa que hi ha 0,041 mol de PCl5. 

a) Calculeu les concentracions de les tres substàncies a l’equilibri 
b) Calculeu Kc i Kp 

→  ←  
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              PCl5(g)            PCl3(g) + Cl2(g) 
 

              PCl5(g)            PCl3(g) + Cl2(g) 
 [inicial]    0,1/2 
[eq]       0,041/2             x/2         x/2 
                
 
0,1-x=0,041 
x= 0,1-0,041 = 0,059 mol 
 

a) [PCl5]= 0,041/2 = 0,0205 mol·L-1 
[PCl3] =0,059/2 = 0,0295 mol·L-1 
[Cl2] = 0,059/2 = 0,0295 mol·L-1 
 

b) Kc = ([PCl3][Cl2])/[PCl5] = 0,042 mol·L-1 (s’accepta sense unitats) 
Kp = Kc(RT)Δn = 0,042(0,082·550)1 = 1,89 atm (s’accepta sense unitats) 

 
 
 
P2) Es vol determinar la concentració d’una solució d’àcid sulfúric. Per fer-ho, es 
disposa d’una solució d’hidròxid de potassi 0,25M 
a) Escriviu la reacció de neutralització que tindrà lloc. 
b) Al valorar 30,0 mL de H2SO4, es gasten 25 mL de la solució de NaOH 0,25M. 

Quina concentració té la solució d’àcid sulfúric? 
c) Com distingiríeu la solució d’àcid sulfúric de la d’hidròxid de potassi amb l’ajut 

de la fenolftaleïna com a indicador. Tingueu en compte que el seu interval de 
viratge es troba entre 8,3 i 10,0. 

 
 
a) H2SO4 (aq) + 2KOH (aq) → K2SO4 (aq) + 2H2O (l) 
 
b) 25 mL KOH (0,25mol/1000mL)(1mol H2SO4/2mol KOH) = 3,125·10-3 mol 

H2SO4 
[H2SO4]= 3,125·10-3 mol / 30·10-3 L = 0,1 M 
 
c) 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 = 0,7) amb fenolftaleïna seria incolora (color 1) 
La solució de KOH (pH= 13,4) amb fenolftaleïna seria vermella (color 2) 
 
 

→  ←  

→  ←  →  ←  


