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Sèrie 1 
 
Q1) (1,5 punts total ; 0,75 per cada apartat) 

Grup: 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 (volum) atòmic. 

En un grup, en augmentar el nombre atòmic, disminueix l�energia d�ionització 

 

Període: En augmentar el nombre atòmic dels elements d�un mateix període, 

s�incrementa l�atracció nuclear sobre l�electró més extern, perquè disminueix el radi 

(volum) atòmic (augmenta la càrrega nuclear efectiva sobre seu). En un període, en 

augmentar el nombre atòmic, es fa més gran l�energia d�ionització. 

 

______________________________________________________ 

 
 
Q2) (1,5 punts total) 

ΔG0
reacció = Σn·ΔG0

f productes � Σ m·ΔG0
f reactius = 1·(-394,4) + 2·(-237,2) � 1·(-50,8)  = 

-818 kJ 

El valor negatiu de ΔG0
reacció  significa que hi ha una disminució de l�energia lliure, i 

per tant, el procés és espontani. 

 
 

______________________________________________________ 

 

 

Q3) (1,5 punts total) 

Ordre respecte a NO = 0 

Ordre respecte a O2 = 1 

Ordre respecte a NO2 = 2 

Ordre global de la reacció: 3 

 

_____________________________________________________ 
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Q4) (1,5 punts total) 

 

L�àcid nítric és un àcid fort, per tant es dissocia tot el HNO3. 
HNO3 + H2O             NO3

- + H3O+ 

[i] 0,00165 
[f]     0                    0,00165    0,00165 
 
[NO3

-] = [H3O+] = 0,00165 M 
pH = -log[H3O+]= 2,78 
Kw = [H3O+]·[OH-] = 1,0·10-14 

[OH-] = 6,06·10-12M 

 

______________________________________________________ 

 
 
Q5) (1,5 punts total) 

 

Mg(OH)2(s)            Mg2+(aq) + 2OH- 

Kps= [Mg2+]·[OH-]2=1,8·10-11 

s·(2s)2=1,8·10-11 

4s3=1,8·10-11 

s=1,65·10-4mol·L-1 

 
 

______________________________________________________ 

 
 
 
Q6) (1,5 punts total) 

Al(s) | Al+3(aq) | | Zn2+(aq) | Zn(s) 

Ànode (oxidació) Al(s)             Al+3 (aq) + 3e-  

Càtode (reducció)  Zn2+ (aq) + 2e-                 Zn (s) 

 
______________________________________________________ 
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PROBLEMES  
 
P1) [4 punts] 
 

a) (1 punt) HCl (aq) + NaOH(aq)                 NaCl(aq) + H2O(l) 

b) (2 punts) 

   0,18 mol NaOH             1 mol HCl 

14,5·10-3 L NaOH  ---------------------------------------    x  ------------------------ = 2,61·10-3 mol HCl 
   1 L NaOH    1 mol NaOH 

 

 
  2,61·10-3 mol HCl 
M(HCl) = ------------------------------  =  0,13 mol·L-1 = 0,13 M 
                                 20·10-3 L 
 

c) (1 punt) Es col·loca la solució de NaOH  en una bureta. 

En un matràs Erlemeyer s�hi aboquen els 20 mL de la solució de HCl i unes 

gotes d�indicador. 

S�afegeix lentament el NaOH fins a assolir el punt d�equivalència, al qual 

s�arriba quan l�indicador vira de color. 
 

______________________________________________________ 

 
 

P2) [4 punts] 

a) (2 punts) 

[H2] = 0,552 g (1 mol/2g) / 3 L = 0,092 mol·L-1 

[CO2] = 12,144 g (1 mol/44g) / 3 L = 0,092 mol·L-1 

[CO] = 6,272 g (1 mol/28g) / 3 L = 0,0747 mol·L-1 

[H2O] = 4,032 g (1 mol/18g) / 3 L = 0,0747 mol·L-1 

 

b) (2 punts) 

   [CO] [H2O]         0,0747·0,0747 
Kc = -------------------------- =  ------------------------------   = 0,659 

   [CO2] [H2]        0,092·0,092 
 

Kp = Kc(RT)Δn= 0,659 (0,082·1000)0 = 0,659 


