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TERMODINÀMICA QUÍMICA 
 
 
Conceptes bàsics de termodinàmica. 
 

1. Per controlar una peixera domèstica, s’han apuntat una sèrie de 
característiques que s’indiquen a continuació. Volum peixera = 30 litres; 
temperatura = 25ºC; densitat de l’aigua = 0.9989 g/cm3; pH = 6.8; 
concentració de ions: 12 ppm Ca2+, 6 ppm Mg2+, 108 ppm HCO3

– ; índex de 
refracció = 1.33. Indicar quines variables són intensives i quines extensives. 

 
2. Indica si l’energia que es desprèn en una reacció química es manifesta 

sempre en forma de calor o bé pot ser d’un altre tipus. Posa’n un exemple. 
 
3. Classifica les variables següents segons que siguin intensives o extensives: 

pes, temperatura, calor, punt de fusió densitat, volum, pressió i pressió de 
vapor. 

 
 
Primer principi de la termodinàmica. 
 
4. Un sistema pateix una transformació termoquímica passant d’un estat 

energètic inicial de 20 J a un altre de 60 J. Quina serà la seva variació 
d’energia interna. 

 
5. Calcula la variació d’energia interna d’un sistema que ha absorbit una 

quantitat de calor de 4000 J i que fa un treball de 5000 J sobre el seu entorn. 
 
6. Un gas que ocupa un volum de 2,1 litres, s’expandeix a temperatura constant 

fins que ocupa un volum V = 3,5 litres. Calcula el treball realitzat pel gas 
quan s’expandeix contra una pressió externa d’1,2 atm. (passar totes les 
dades a SI) 

 
7. Explica perquè l’energia interna és una funció d’estat i perquè la calor i el 

treball no ho són. 
 
8. A pressió atmosfèrica, un determinat sistema augmenta el seu volum en 50 

cm3. Calcula el treball d’expansió del sistema si la pressió es manté constant. 
 
9. Posa un exemple d’un sistema que transformi calor en treball i un altre 

exemple en què passi el contrari. 
 
10. Un gas contingut en un cilindre es comprimeix mitjançant un treball de 460 J. 

Si durant el procés hi ha una cessió de calor de 120 J, calcula la variació 
d’energia interna que es produeix en el procés. 

 
11. Determina la variació d’entalpia d’un sistema que en un determinat procés va 

disminuir en 100 kJ la seva energia interna i va desenvolupar un treball 
d’expansió de 10 kJ a pressió constant. 

 
12. Amb les dades de l’exercici anterior, calcula la calor cedida a pressió constant 

i la calor que cediria si el procés s’hagués produït a volum constant. 



 
13. Indica a quins tipus de processos corresponen les condicions següents 

a) La calor transferida a un sistema és igual al canvi de la seva energia 
interna. 

b) La variació d’energia interna és igual al treball intercanviat. 
c) La calor i el treball intercanviats són quantitats que tenen el mateix 

valor absolut. 
 
14. Justifica raonadament perquè l’entalpia es pot mesurar en unitats d’energia  

(Joules) 
 
15. En els processos termodinàmics que es duen a terme amb líquids i sòlids es 

pot dir que ∆U i ∆H són pràcticament iguals. Explica perquè. 
 
16. En un procés adiabàtic, un sistema desenvolupa un treball de 150 J. Calcula 

la variació que experimenta la seva energia interna. 
 
Transformacions a pressió constant. Entalpia. 
 

17. Donades les següents equacions termodinàmiques, indicar quines són 
exotèrmiques i quines endotèrmiques, i quina serà la seva variació d’entalpia 
de la reacció. 

I) C(s) + O2(g)  �  CO2(g) + 393,5 kJ 
II) 2HgO(s)  �  2Hg(l) + O2(g) – 181,6Kj 
III) MnO2(s)  �  MnO(s) + ½O2(g) – 134 Kj 
IV) H2(g) + ½ O2(g)  �  H2O(l) + 285,8Kj 

 
18. Una reacció química té lloc mitjançant l’absorció de 4,05 kJ a la pressió 

constant d’1 atm i amb despreniment de gasos que produeixen un augment 
de volum de 3 litres Determina el canvi d’entalpia durant la reacció, el treball 
d’expansió desenvolupat i la variació d’energia interna. 

 
19. Es crema una mostra d’etanol, C2H5OH, d’1,0 g en una bomba calorimètrica a 

volum constant segons l’equació: 
 C2H5OH(l) + 3O2(g)   �   2CO2(g) + 3H2O(l) 

La bomba conté 3,0 kg d’aigua la temperatura de la qual s’eleva des de 
24,3ºC fins a 26,2ºC. Calcula en kJ/mol, la variació d’energia interna que va 
tenir lloc en la combustió i la calo de combustió de l’etanol a pressió constant 
i a 25ºC. (calor específica de l’aigua = 4180 J/kg ºC. equivalent en aigua del 
calorímetre = 0,647 kg) 

 
20. Raona si l’entalpia és una propietat extensiva o intensiva. 
 
21. Es cremen en una bomba calorimètrica 1,44 g de naftalè, C10H8, a volum 

constant, de manera que la temperatura dels 2000 g d’aigua del calorímetre 
augmenta des de 20,2ºC a 25,8ºC. 
Calcula la calor de combustió del naftalè a volum constant, en kJ/mol. 
(Equivalent en aigua del calorímetre: 430 g) 

 
22. Indica quina relació hi ha entre Qv i Qp per a la reacció de combustió de la 

glucosa: 
 C6H12O6(s) + 6O2(g)   �   6CO2(g) + 6H2O(l) 



 
23. Un mol de nitrogen reacciona a volum constant a 25ºC amb l’hidrogen segons 

la reacció: 
 N2(g) + 3H2(g)   �   2NH3(g) 
La calor produïda és de 41 kJ. Calcula el valor de la calor de combustió molar 
si aquesta reacció té lloc a la mateixa temperatura i a la pressió constant d’1 
atm. 

 
Energia de les reaccions químiques. 
 
24. Donada la reacció: 

 SO2(g) + ½ O2(g)  �  SO3(g) 
0
rH∆  = ? 

Calcular l’entalpia de la reacció a partir de les següents entalpies de formació. 
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25. Calcula quants grams de propà cal que es cremin per a produir 700 kJ segons 

la reacció: 
 C3H8(g) + 5O2(g)   �   3CO2(g) + 4H2O(l) 

 ∆Hº = - 2220 kJ/mol 
 
26. Formula l’equació de combustió del butà, C4H10, i calcula quants grams 

d’aquesta substància s’han de cremar per a produir 350 kJ, sabent que la 
seva entalpia estàndard de combustió és ∆Hº = - 2877 kJ/mol 

 
27. Calcula quanta calor es produirà en condicions estàndard quan reaccionin 

totalment 25 kg de CaO en la reacció anomenada apagada de la calç viva: 
 CaO(s) + H2O(l)   �   Ca(OH)2(s) 
 ∆Hº = - 65,21 kJ 

 
28. Si considerem la gasolina com a octà pur, C8H18, calcula la calor produïda 

quan es crema totalment 1 litre de gasolina en condicions estàndard. 
(Densitat de la gasolina en condicions estàndard: 800 kg/m3; calor de 
combustió de l’octà: - 5471 kJ/mol) 

 
29. Formula la reacció de combustió del metà i calcula quants quilograms 

d’aquest gas s’han de cremar en condicions estàndard per produir 2,7�106 kJ 
de calor, si se sap que tan sols s’aprofita el 75% de la calor obtinguda en la 
combustió. ∆Hº(combustió metà) = - 890 kJ/mol 

 
Llei de Hess. 
 

30. Calcula l’entalpia de formació del metà (CH4(g)) mitjançant les següents dades 
termoquímiques. 
C(s) + O2(g)   �   CO2(g) ∆H0 = – 393,5 Kj/mol 
H2(g) + ½ O2(g)   �   H2O(l) ∆H0 = – 285,8 Kj/mol 
CH4(g) + 2O2(g)   �   CO2(g) +2H2O(l) ∆H0 = – 890,4 Kj/mol 

 
31. La reacció de síntesi de l’acetilè, C2H2, és: 2C(s) + H2(g)   �   C2H2(g). Calcula la 

seva variació d’entalpia a partir de les equacions següents: 
a) C(s) + O2(g)   �   CO2(g) ∆Hº = - 393,5 kJ 
b) H2(g) + ½ O2(g)   �   H2O(l) ∆H0 = – 285,8 kJ 



c) 2C2H2(g) + 5O2(g)   �   4CO2(g) + 2H2O(l) ∆H0 = – 2598,8 kJ 
 
32. la reacció d’oxidació catalítica de l’amoníac és el punt de partida per a 

l’obtenció industrial de l’àcid nítric, i es produeix segons l’equació: 
4NH3(g) + 5O2(g)   �   6H2O(l) + 4NO(g). Calcula l’entalpia estàndard d’aquesta 
reacció utilitzant les dades: ∆H0 (NH3(g))= – 46,3 kJ/mol;  
∆H0 (NO(g))= 90,4 kJ/mol; ∆H0 (O2(g))= 0 kJ/mol; ∆H0 (H2O(l))= – 285,8 kJ/mol 

 
33. Calcula l’entalpia estàndard de la reacció de síntesi del disulfur de carboni, 

CS2(l), a partir dels seus elements, C(grafit), i sofre, S(s), a partir de les següents 
dades: 
C(grafit) + O2(g)   �   CO2(g) ∆H0 = – 393,5 kJ 
S(s) + O2(g)   �   SO2(g) ∆H0 = – 296,1 kJ 
CS2(l) + 3O2(g)   �   CO2(g) + 2SO2(g)  ∆H0 = – 1072 kJ 
 

34. Formula la reacció de descomposició del CaCO3(s) i calcula’n l’entalpia 
estàndard a partir de les dades: ∆H0 (CO2(g))= – 393,5 kJ/mol; ∆H0(CaCO3(s))= 
– 1206,9 kJ/mol; ∆H0 (CaO(s))= – 635,6 kJ/mol 

 
35. Formula la reacció de síntesi d’un mol de metanol i calcula l’entalpia de la 

reacció a partir de les equacions termoquímiques següents: 
C(grafit) + O2(g)   �   CO2(g) ∆H0 = – 393,5 kJ 
H2(g) + ½ O2(g)   �   H2O(l) ∆H0 = – 285,8 kJ 

CH3OH(l) + 
2

3
O2(g)   �   CO2(g) +2H2O(l) ∆H0 = – 726,4 kJ 

 
36. Donada la reacció de formació de l’aigua en fase gasosa, calcular l’entalpia de 

formació d’aquesta, a partir de les entalpies d’enllaç de les substàncies que 
intervenen en la reacció 

 H2(g) + ½ O2(g)   �   H2O(g)  ∆H0
f = ? 

Dades termoquímiques ∆HH – H = 436 kJ/mol; ∆HO = O = 494 kJ/mol i  
∆HH – O = 460 kJ/mol 

 
37. Calcula la variació d’entalpia estàndard per a la combustió del gas hidrogen, 

segons l’equació següent, a partir de les dades: 
 2H2(g) + O2(g)   �   2H2O(g) 

∆HH–H = 436,4 kJ/mol; ∆HO=O = 498,7 kJ/mol; ∆HO–H = 460 kJ/mol 
 
38. Utilitzant els valors de les entalpies d’enllaç que apareixen en la taula 

següent, determina d’una manera aproximada l’entalpia estàndard de 
cadascuna de les reaccions següents. 
a) Br2(g) + 3F2(g)   �   2BrF3(g) 
b) CH2=CH2(g) +H2(g)   �   CH3-CH3(g) 
c) C2H5OH(g) + 3O2(g)   �   2CO2(g) + 3H2O(g) 
 

Enllaç H-H O=O O-H C-C C=C C-O 
∆H kJ/mol 436,4 498,7 460 347 620 351 
Enllaç C=O C-H Br-Br F-F Br-F  

∆H kJ/mol 745 414 192,5 150,6 197  
 
Segon principi de la termodinàmica. Entropia. 



 
39. Indicar el signe de la variació d’entropia, ∆S, per cada una de les reaccions 

representades per les equacions termoquímiques següents. 
a) S(s) + 3/2 O2(g)   →   SO3(g) 
b) 2SO2(g) + O2(g)   →   2SO3(g) 
c) NH3(g) + HCl(g)   →   NH4Cl(g) 
d) 2NOCl(g)   →   2NO(g) + Cl2(g) 
e) N2O(g)   →   N2(g) + ½ O2(g) 

 
40. Calcula la variació d’entropia que experimenta un mol de gel en fondre’s a la 

temperatura de 0ºC i a la pressió externa d’1 atm, segons l’equació: 
 H2O(s)   ↔  H2O(l) 
Calor de fusió del gel, 334,4 kJ/kg 

 
41. Calcula el canvi d’entropia estàndard de 100 g d’aigua quan es congela a 0ºC. 

Sº(H2O(s)) = 43,2 J/mol K; Sº(H2O(l)) = 69,9 J/mol K 
 
42. Compara les parelles de substàncies i indica quina té una major entropia en 

cada cas. Justifica la resposta. 
a) Un mol de I2(s) o un mol de I2(g) 
b) Un mol de H2O(g) o un mol de H2O(l) 

 
43. El carboni – diamant té una entropia menor que el carboni – grafit. Explica 

quina pot ser la causa d’aquest fet. 
 
44. Raona si en cadascun dels processos que s’indiquen a continuació hi ha un 

augment o una disminució de l’entropia: 
a) La solidificació del mercuri a – 39ºC. 
b) L’evaporació de l’etanol a temperatura ambient. 
c) La dissolució de clorur de sodi en aigua. 

 
45. Sabent que la calor molar de vaporització de l’etanol a 25ºC és 36,4 kJ/mol, 

calcula el canvi d’entropia en el procés etanol(l) � etanol(g), si el considerem 
reversible. Si l’entropia estàndard de l’etanol líquid és 161 J/molK, calcula 
l’entropia estàndard del vapor d’etanol. 

 
46. A partir de les dades d’entropies molars estàndard, calcula la variació 

d’entropia que té lloc en les reaccions següents: 
a) CaCO3(s)  �  CaO(s) + CO2(g). 
b) N2(g) + 3H2(g)  �  2NH3(g) 
 

 CaCO3(s) CaO(s) CO2(g) N2(g) H2(g) NH3(g) 
Sº:J/molK 92,9 39,8 213,6 192 131 193 
 

47. Calcula la variació d’entropia en les reaccions següents e condicions 
estàndard. 
a) H2(g) + Cl2(g)   �   2HCl(g) 
b) S(s) + O2(g)   �   SO2(g) 
c) MgCO3(s)   �   MgO(s) + CO2(g) 

 
 H2(g) Cl2(g) HCl(g) S(s) O2(g) SO2(g) MgCO3(s) MgO(s) CO2(g) 

Sº:J/molK 131 223 187 31,9 205 248,5 65,69 26,78 213,6 



 
48. Prediu si en cadascuna de les reaccions següents hi ha augment o disminució 

d’entropia: 
a) Ag+(aq) + Cl-(aq)   �   AgCl(s) 
b) NH4Cl(s)   �   NH3(g) + HCl(g) 
c) H2(g) + Br2(g)   �  2HBr(g) 

 
Espontaneïtat de les reaccions químiques. Entalpia lliure de Gibbs. 
 

49. Determina la variació d’entalpia lliure de Gibbs en la següent reacció, indicant 
si és o no espontània. 
 C3H8(g) + 5O2(g)   �   3CO2(g) + 4H2O(l) 
Dades termoquímiques: ∆G0(C3H8(g))=–23,5 kJ/mol; ∆G0(CO2(g))=–395kJ/mol 
∆G0(H2O(l))= – 237 kJ/mol; ∆G0(O2(g))= 0 kJ/mol 

 
50. Calcula la variació d’energia lliure estàndard per a la reacció de combustió del 

metà gas utilitzant les dades d’energies lliures de formació: 
 CH4(g) + 2O2(g)   �   CO2(g) + 2H2O(l) 
Dades: ∆G0(CH4(g))=–50,8 kJ/mol; ∆G0(CO2(g))=–394,4kJ/mol 
∆G0(H2O(l))= – 237,2 kJ/mol; ∆G0(O2(g))= 0 kJ/mol 

 
51. Calcula a quina temperatura serà espontània la reacció de descomposició del 

carbonat de calci a 25ºC, segons la reacció: CaCO3(s)  �  CaO(s) + CO2(g), 
sabent que per a aquesta reacció ∆Hº = 177,8 kJ i ∆Sº = 160,5 J/K 

 
52. Calcula la variació d’energia lliure estàndard per a les reaccions següents a 

partir de les entalpies lliures de formació de reactius i productes. Raona si són 
espontànies o no. 
a) 2MgO(s)   �   2Mg(s) + O2(g) 
b) N2(g) + O2(g)   �   2NO(g) 
c) 2SO2(g) + O2(g)   �   2SO3(g) 
 

 MgO(s) NO(g) SO2(g) SO3(g) 
∆Gº:kJ/mol -569,6 86,7 -300,4 -370,4 

 
53. En la reacció: C8H16(g) + H2(g)   �   C8H18(g), se sap que ∆Hº = -125,5 kJ i ∆Sº 

= -130 J/K. Calcula la variació d’energia lliure estàndard per a aquesta reacció 
i indica si és espontània 

 
54. Calcula l’energia lliure estàndard de la reacció de combustió del metà, a partir 

de les dades següents: 
a) C(s) + 2H2(g)   �   CH4(g) ∆Gº=-50,8 kJ 
b) C(s) + O2(g)   �   CO2(g) ∆Gº=-394,4 kJ 
c) H2(g) + ½ O2(g)   �   H2O(l) ∆Gº=-237,2 kJ 

 
55. per a la reacció estàndard: SiO2(s) + 2C(s) + Cl2(g)  �  SiCl4(g) + 2CO(g), se sap 

que ∆Hº = 32,9 kJ i ∆Sº = 226,5 J/K. Calcula a partir de quina temperatura la 
reacció és espontània. 
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CINÈTICA QUÍMICA 
 

 
 

Velocitat de reacció. 
 
1. A partir de les dades de la taula, calcula la velocitat mitjana de la reacció 2ICl(g) 

+ H2(g)   �   I2(g) + 2HCl(g) entre t = 5 s i t = 6 s, entre t = 6s i t = 10 s i entre 
t = 0 s i t = 10 s. 

Temp
s 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ICl 2,00
0 

1,34
8 

1,05
2 

0,87
2 

0,74
8 

0,65
6 

0,58
6 

0,53
0 

0,48
4 

0,44
4 

0,41
2 

H2 1.00
0 

0,67
4 

0,52
6 

0,43
6 

0,37
4 

0,32
8 

0,29
3 

0,26
5 

0,24
2 

0,22
2 

0,20
6 

Vel 0,326 0,14
8 

0,09
0 

0,06
2 

0,04
6 

0,03
5 

0,02
8 

0,02
3 

0,02
0 

0,016 

 
2. Donades les reaccions següents: 
 

a) I-(aq) + ClO-
(aq)   �   Cl-(aq) + IO-

(aq) 
b) 3O2(g)   �   2O3(g) 
c) 4NH3(g) + 5O2(g)   �   4NO(g) + 6H2O(g) 

Escriu les expressions de la velocitat mitjana de reacció segons la disminució de la 
concentració dels reactius i segons la formació dels productes. 
 
3. Donada la reacció 2ICl(g) + H2(g)   �   I2(g) + 2HCl(g), calcula la velocitat mitjana 

de la reacció entre t = 0 s i t = 4 s, i entre t = 4 s i t = 8 s, utilitzant les dades 
de variació de la concentració de l’hidrogen, H2(g), de la taula del exercici 1.  

 
4. Mitjançant les dades de la variació de la concentració de ICl(g), que apareixen 

en la taula de l’exercici 1, calcula el valor de 
[ ]

t

ICl

∆
∆−  per a la mateixa reacció 

de l’exercici anterior i per als mateixos intervals de temps.  
 
5. De la reacció 2HI(g)   �   H2(g) + I2(g), sabem que, a una determinada 

temperatura i en un interval de 100 s, la concentració de iodur d’hidrogen 
disminueix en 0,50mol/l. Calcula la velocitat de descomposició del HI(g) en mol/l 
s. I la velocitat de formació de H2 en el mateix interval de temps 

 
Teoria de les reaccions químiques. 
 
6. La reacció de síntesi del iodur d’hidrogen a partir dels seus elements es pot 

expressar així: 
 

H2(g) + I2(g)   ↔   

IH

IH

L

MM

L

   �   2HI(g) 

a) Explica detalladament el significat d’aquesta equació. 
b) La reacció desprèn 12,54 kJ per cada mol de H2 i de I2 que reaccionen; 

no obstant això, perquè es produeixi la reacció cal que els reactius 



absorbeixin una energia prèvia de 170,54 kJ. Representa un diagrama 
d’energia potencial per a aquesta reacció. 

 
7. Explica el significat d’aquesta frase: L’energia d’activació ha de ser igual o 

major que la variació d’entalpia per a una reacció endotèrmica. 
 
8. Se sap que per a una determinada reacció, A + B   �   C + D, l’energia 

d’activació val 140 kJ per cada mol de A i de B que reaccionen, mentre que per 
a la reacció inversa, C + D   �   A + B, aquesta energia val 490 kJ. Calcula la 
variació d’entalpia de la reacció directa i indica si és exotèrmica o endotèrmica. 

 
9. L’entalpia estàndard d’una determinada reacció val ∆Hº = + 180 kJ. Indica el 

valor mínim que es necessita per a la seva energia d’activació. 
 
Equació de velocitat. 
 
10. Suposa una reacció hipotètica A(g) + B(g)   �   2C(g), l’equació de velocitat de 

la qual és v = K[A][B]2. 
a) Determina l’ordre de la reacció respecte de cada reactiu i l’ordre global. 
b) Si les concentracions inicials són [A] = 1,0 mol/l i [B] = 1,0 mol/l, 

dedueix de quina manera afectarà a la velocitat de reacció el fet de 
duplicar la concentració inicial d’un dels reactius, mantenint constant la 
de l’altre. 

 
11. La velocitat de la reacció A   �   B + C val 1,6�10–2 mol/l�s quan la 

concentració inicial de A val 0,35 mol/l. 
a) Calcula el valor de la constant de velocitat, K, suposant que la reacció és 

d’ordre 1 respecte de A. 
b) Tornar-la a calcular suposant que és d’ordre 2 respecte de A. 

 
12. Dedueix quin és l’ordre respecte de cada reactiu i l’ordre global de la reacció en 

cadascun dels casos següents: 
a) 3NO(g)   �   N2O(g) + NO2(g) v = K[NO]2 
b) H2O2(aq) + 3I-(aq) + 2H+

(aq)  �  2H2O(l) + I3-(aq) v = K[H2O2][I-] 
c) 2NO(g) + O2(g)   �   2NO2(g) v = K[NO]2[O2] 

 
13. La reacció 2A + B  �  C és d’ordre 1 respecte de A i d’ordre 2 respecte de B, i 

la constant de velocitat val 5,1�10–3 mol-2�l2�s-1 a una determinada temperatura. 
Calcula la velocitat de reacció quan les concentracions de A i B són, 
respectivament, 0,01 M i 0,02 M. 

 
14. Una determinada reacció és d’ordre 0 respecte del reactiu A i d’ordre 2 respecte 

del reactiu B. Indica com es modificaria la velocitat de la reacció si es 
dupliquessin les concentracions de A i B 

 
15. S’ha comprovat que la reacció de descomposició del diòxid de nitrogen gas és 

d’ordre 2 i que la constant de velocitat, K, a una determinada temperatura, val 
0,673 l/mol�s. Calcula la velocitat de la reacció:  
2NO2(g)   �   2NO(g) + O2(g), a la mateixa temperatura, quan [NO2]=0,075 M 

 
16. S’ha comprovat que la reacció A + B   �   C + D és de primer ordre, tant 

respecte de A com de B. Quan [A] = 0,2 M i [B] = 0,8 M, la velocitat de reacció 



és 5,6�10–3 mol/l�s. Calcula el valor de la constant de velocitat i la velocitat de 
la reacció quan [A] = 0,2 M i [B] = 0,2 M. 

 
17. La reacció A(g) + B(g)   �   C(g) té una equació de velocitat l’expressió de la 

qual és v = K[A][B]. Calcula en quina mesura augmentarà o disminuirà la 
velocitat de reacció en el supòsit que es redueixi a la meitat el volum ocupat 
pels gasos A i B 

 
Factors que influeixen en la velocitat de reacció. 
 
18. Per a una determinada reacció de segon ordre s’han mesurat els valors de la 

constant K, en l/mol�s, a diferents temperatures: 1,6�10–4 a 0ºC; 2,83�10–4 a 
35ºC; 5,0�10–4 a 40ºC, i 8,5�10–4 a 45ºC. A partir de les dades obtingudes, 
representa el gràfic lnK en funció de 1/T i calcula l’energia d’activació. 

 
19. Per a una determinada reacció de segon ordre, el valor de la constant de 

velocitat, K, val 0,91�10–3 l/mol�s a 37ºC. Calcula el valor de la constant per a la 
mateixa reacció a la temperatura de 35ºC, sabent que l’energia d’activació val 
108 kJ/mol. 

 



Test 3 

 

 

 



EQUILIBRI QUÍMIC 
 
 
La constant d’equilibri. 
 
1. Escriure l’expressió de la constant d’equilibri referida a les concentracions i 

pressions parcials per les següents reaccions: 
 a)   N2O4(g)   ↔   2NO2(g) 
 b)   CaCO3(s)   ↔   CaO(s) + CO2(g) 
 c)   (NH4)2CO3(s)   ↔   2NH3(g) + CO2(g) + H2O(l) 
 
2. Expressar les constants d’equilibri, Kc, Kp i Kx, per les següents reaccions: 

a)   2HI(g)   ↔   I2(g) + H2(g) 
b)   2CO2(g)   ↔   2CO(g) + O2(g) 
c)   N2(g) + 3H2(g)   ↔   2NH3(g) 
d)   3Fe(s) + 4H2O(g)   ↔   Fe3O4(s) + 4H2(g) 

 
3. A 400ºC, una mescla gasosa d’hidrogen, iode i iodur d’hidrogen en equilibri 

conté 0,0031 mols d’hidrogen, 0,0031 mols de iode, i 0,0239 mols de HI per 
litre. Calcular: 
a) El valor de la constant Kc. 
b) La pressió total de la mescla i les pressions parcials de cada un dels 

components. 
c) El valor de la constant Kp 

 
4. La constant Kp a 298 K per l’equilibri 
   NH4HS(s)   ↔  NH3(g) + H2S(g) 
val 0,11. Calcular Kc a aquesta temperatura. 
 
5. Donat l’equilibri:  2NO(g) + Br2(g)   ↔   2NOBr(g), s’observa que, a una 

temperatura determinada, afegint inicialment 0,6 mol/l de NO i 0,6 mol/l de 
Br2, la concentració de NOBr en l’equilibri és 0,18 mol/l. Trobar el valor de 
Kc a aquesta temperatura. 

 
6. La constant d’equilibri, Kc, a 800ºC, val 0,016 per la reacció 
   2HI(g)   ↔   H2(g) + I2(g) 

Quina serà la concentració de iodur d’hidrogen a aquesta temperatura, si les 
concentracions d’hidrogen i iode són 0,10 M en l’equilibri. 

 
7. A una temperatura determinada, un recipient de 6.0 dm3 conté en equilibri 

una mescla formada per 0.21 mols de PCl5, 0.050 mols de PCl3 i 0.8 mols 
de Cl2. Calculeu per aquesta temperatura la constant d’equilibri Kc pel 
procés: 

  PCl5(g)   ↔   PCl3(g) + Cl2(g) 
 
8. Quan s’escalfa suaument el clorur de nitrosil, NOCl, es descompon en clor i 

òxid de nitrogen. En un recipient tancat, la reacció assoleix un estat 
d’equilibri: 

  2 NOCl(g)   ↔   2 NO(g) + Cl2(g). 
Compost                                NOCl                     NO                    Cl2 
mols inicials                           0.011                      0                        0 
mols equilibri                            ?                       0.0030                   ? 



a)  Calculeu, a la vista de les dades indicades en la taula, la quantitat de cada 
espècie química present en l’equilibri. 

b)  Calculeu la constant d’equilibri Kc per a la reacció a 500 K i la Kc a la 
mateixa temperatura per a la reacció: ½ Cl2(g) + NO(g)   ↔   NOCl(g) 

 
9. La constant d’equilibri, Kc, per a la reacció:  

CO(g) + H2O(g)   ↔   CO2(g) + H2(g). és igual a 0.63 a 1000ºC. En un recipient 
tancat es fa reaccionar una mescla formada per 1.0 mols de monòxid de 
carboni i 1.0 mols d’aigua, fins assolir l’equilibri a 1000ºC. Calculeu els mols 
de CO,H2O, CO2 i H2 que hi haurà en l’equilibri. 

 
10. El I2  i el H2 reaccionen segons l’equació en equilibri següent. 
 I2(g) + H2(g)   ↔   2 HI(g) 
 A 400ºC un recipient conté: 
   mols I2                 mols H2                 mols HI 
Inicialment       0.062                            0.042                        0 
En equilibri       0.024                              ?                            ? 
a)  Calculeu a la vista de les dades indicades, els mols de H2 i HI presents en 

l’equilibri. 
b)  Calculeu la Kc a 400ºC per la reacció 
c)  Un altre recipient de 2.0 dm3 s’omple en c.n. de iodur d’hidrogen(g), es 

tanca i s’escalfa fins que assoleix la temperatura de 400ºC. calculeu la 
concentració de cada espècie química en l’equilibri. 

 
11. Quan s’escalfa el diòxid de nitrogen en un recipient tancat es descompon 

segons: 
 2NO2(g)   ↔   2NO(g) + O2(g) 

Un recipient de 2.00 dm3 conté inicialment 0.0378 mols de diòxid de 
nitrogen. S’escalfa fins a 600 K i una vegada assolit l’equilibri, la quantitat 
de diòxid de nitrogen és 0.0292 mols. Calculeu la constant d’equilibri Kc, 
per la reacció a 600 K. 

 
12. Quan s’escalfa pentaclorur de fòsfor es descompon segons la reacció, en 

equilibri següent: 
 

 PCl5(g)   ↔   PCl3(g) + Cl2(g) 
A 200ºC un recipient tancat de 2 litres conté: 
                   mols de PCl5          mols de PCl3          mols de Cl2 
inicialment        0.090                      0                           0 
en equilibri       0.060                       ?                           ? 
Calculeu la Kc a 200ºC per la reacció:  PCl3(g) + Cl2(g)   ↔   PCl5(g). 

 
13. La Kc, a 35ºC, per la reacció: 
  N2O4(g)   ↔   2NO(g) 

és igual a 1.30 × 10-2. Un recipient tancat de 400 cm3 conté inicialment 
2.00 g de N2O4. S’escalfa fins a 35ºC i s’espera que la reacció assoleixi 
l’estat d’equilibri. Calculeu la massa de N2O4 que queda sense 
descompondre’s. 

 
14. En un recipient de 10 l s’introdueixen dos mols d’un compost A I un mol 

d’un compost B. S’escalfa fins a 300ºC i s’estableix l’equilibri següent: 
   A(g) + 3B(g)   ↔   2C(g) 



Quan s’arriba a l’equilibri, el nombre de mols de B és igual al de C. Calculeu: 

a) El nombre de mols de cada compost a l’equilibri. 
b) El valor de Kp i Kc. 
c) La pressió parcial del compost B 

 
15. A 1500 K i 1 atm de pressió total, el propà gasos es descompon en un 60 % 

en etè I metà., ambdós gasos. 
a) Escriviu l’equació de la reacció. 
b) Calculeu les fraccions molars i les pressions parcials a l’equilibri. 
c) Calculeu la constant d’equilibri, Kp, a 1500 K. 

 
16. Per obtenir clor a partir de l’oxidació el clorur d’hidrogen gas segons 

l’equació següent: 
Clorur d’hidrogen + oxigen   ↔   aigua + clor 
Calculeu la constant d’equilibri Kp a 390ºC si en mesclar 2,92 g de clorur 
d’hidrogen i 3,2 g d’oxigen a aquesta temperatura n’obtenim 0,032 mols de 
clor a la pressió total d’una atm. 

 
El quocient de reacció 

 
17. La constant d’equilibri per a la reacció: 

 H2(g) + CO2(g)   ↔   H2O(g) + CO(g)  

és Kc = 1,6 a 986ºC. Un recipient d’un litre conté inicialment una mescla de 0,2 
mols de H2, 0,3 mols de CO2, 0,4 mols d’aigua i 0,4 mols de CO a 986ºC. 

a) Justifiqueu perquè aquesta mescla no està en equilibri. 
b) Si els gasos reaccionen fins assolir l’estat d’equilibri, a 986ºC, calculeu 

les concentracions finals. 
c) Calculeu la pressió inicial i la pressió final de la mescla gasosa. 

Justifiqueu-ne el resultat. 
 

18. A 300ºC, el valor de Kc per la reacció: PCl5(g)   ↔   PCl3(g) + Cl2(g), és 0,56. 
En un recipient de 10 litres hi ha una mescla formada per 0,9 mols Cl2, 1,8 
mols de PCl3, i 0,24 mols de PCl5. 
a) Aquesta mescla estarà en equilibri? 
b) Si no ho està, en quin sentit evolucionarà l’equilibri? 
c) Calcula les concentracions quan s’assoleixi l’equilibri. 

 
19. La constant d’equilibri Kc per a la reacció 2HI(g)   ↔   I2(g) + H2(g), és igual a 

1,8 � 10–2 a la temperatura de 700ºC. 
a) Un recipient tancat de 10 litres conté inicialment 0,5 mols d’hidrogen i 

0,5 mols de iode. Si s’escalfa fins una temperatura de 700ºC, calcular: 
- El número de mols de iode presents en l’equilibri 
- La pressió parcial de cada component en l’equilibri. 

b) Explicar raonadament si una mescla de 0,1 mols de iode, 0,3 mols 
d’hidrogen i 0,3 mols de iodur d’hidrogen estarà en equilibri a 700ºC. 

 
20. La constant d’equilibri Kc per a la reacció reversible  

H2(g) + I2(g)   ↔   2HI(g) val 54,3 a 703 K. Si, a aquesta temperatura, en un recipient 
de reacció hi ha 0,21 mol/l d’hidrogen, 0,16 mol/l de iode i 1,78 mol/l de iodur 
d’hidrogen gas, estudia si el sistema està en equilibri. Si no ho està, indica en quin 
sentit progressarà el sistema. 



 
21. En la reacció 2HF(g)   ↔   H2(g) + F2(g), a una temperatura en la qual Kc = 

1,0 � 10–13, es va analitzar la mescla de reacció i en van resultar aquests 
valors: 0,45 mol/l de HF, 1,0 � 10–3 mol/l de H2 i 3,0 � 10–3 mol/l de F2. 
Calcula el valor del quocient de reacció i prediu si el sistema està en 
equilibri o bé si progressarà en un sentit determinat per arribar-hi. 

 
La constant d’equilibri i el grau de dissociació. 
 
22. La constant d’equilibri Kc pel procés: 

 I2(g) + H2(g)  �  2HI(g) 
és igual a 59 a 673 K. 
Un recipient tancat conté inicialment 0.030 mols de iode, 0.030 mols 
d’hidrogen i 0.12 mols de iodur d’hidrogen. Si el sistema s’escalfa fins a 673 
K: a) En quin sentit tindrà lloc la reacció fins a assolir l’equilibri.? Raoneu la 
resposta. B) Calculeu les quantitats de iode, hidrogen i iodur d’hidrogen 
que hi ha en l’equilibri. 

 
23. En escalfar el pentaclorur d’antimoni, es dissocia en triclorur d’antimoni i 

clor. A 182ºC i 1 atm, es dissocia en un 29,9 %. 
a) Calcular Kp i Kc per la dissociació d’aquest compost a aquesta 

temperatura. 
b) A quina pressió es dissociarà en un 60 %. 

 
24. Al escalfar pentaclorur de fòsfor en un recipient tancat es descompon 

segons: PCl5(g)   ↔   PCl3(g) + Cl2(g)    ∆H > 0. 
Un recipient de 4 litres conté inicialment 1 mol de pentaclorur de fòsfor. 
S’esclafa fins 500ºC i, un cop s’arriba a l’equilibri, la concentració de 
pentaclorur de fòsfor és de0,19 mols/l. Calcular: 
a) El grau de dissociació del pentaclorur de fòsfor en equilibri. 
b) Les constants d’equilibri Kp i Kc per la reacció indicada a 500ºC. 
c) La pressió parcial de cada component en l’equilibri. 

 
25. Per l’equilibri N2O4(g)   ↔   2NO2(g), calcular Kp si inicialment col�loquem 

0,635 g de N2O4 en un recipient de 0,2 litres. Sabent que té un grau de 
dissociació de 0,185. 
 

26. A 400ºC el gas amoníac pur es troba dissociat en un 40 % en nitrogen  
hidrogen moleculars, quan la pressió total del sistema és 710 mm Hg. 
Calcular: 
a) Pressions parcials de cada gas a la mescla en equilibri. 
b) Valor de Kp 

 
27. A 3000ºC i 1 atm elciòxid de carboni estroba dissociat en un 40 % en 

monòxid de carboni i oxigen molecular. 
a) Formula la reacció de dissociació. 
b) Calcula les pressions parcials en l’equilibri. 
c) Trobar el valor de Kp. 

 
Modificacions externes dels equilibri. 
 
28. La constant Kc per la reacció:  



  CO(g) + H2O(g) �  CO2(g) + H2(g) 
és igual a 0.63 a 1000ºC.  
a) Un recipient tancat conté 0.20 mols de CO2, 0.20 mols de H2, 0.10 mols 
de CO i 0.10 mols de H2O. Si el sistema s’escalfa fins a assolir la 
temperatura de 1000ºC. 

i)  Indiqueu raonant-ho, perquè aquest sistema no està en equilibri. 
ii)  En quin sentit tindrà lloc la reacció fins a assolir l’equilibri 
iii) Calculeu la quantitat de cada espècie química present en l’equilibri. 

b) Una segona mescla conté inicialment 1.0 mols de CO, 1.0 mols de H2O i 
1.0 mols de CO2. Si s’escalfa, dins un recipient tancat, fins assolir la 
temperatura de 1000ºC, calculeu la composició de la mescla en l’equilibri. 

 
29. El procés de dissolució del nitrat d’argent en aigua és endotèrmic.  

Això s’evidencia perquè a mesura que es va dissolent nitrat d’argent en aigua la 
solució es refreda. D’acord amb aquest fet la solubilitat del nitrat d’argent augmenta 
o disminueix amb la temperatura.? 

 
30. La solubilitat de l’oxigen en l’aigua augmenta en augmentar la pressió del 

gas sobre l’aigua i disminueix en augmentar la temperatura. Els peixos d’un 
llac determinat, quan tindran més oxigen per respirar: a l’estiu o a l’hivern.? 
A la mateixa temperatura: un llac d’alta muntanya o al nivell del mar.? 

 
31. L’àcid acètic és un àcid dèbil, ja que en solució aquosa es ionitza 

parcialment segons: 
  CH3-COOH(aq)  �  CH3-COO-

(aq) + H+
(aq) 

Deu tenir la pressió alguna influència en aquest equilibri.? 
 
32. Un recipient tancat conté, en equilibri: 

  PCl5(g)  �  PCl3(g) + Cl2(g)           ∆H>0 
Indiqueu, raonant-ho, si la constant d’equilibri, Kc, augmenta, disminueix o 
no varia: a) En augmentar la pressió; b) En disminuir la temperatura; c) En 
afegir Cl2(g). 

 
33. Considerem l’equilibri: 

4 HCl(g) + O2(g)  �  2 H2O(g) + 2 Cl(g)         ∆H<0 
Les condicions de temperatura i pressió que afavoreixen l’obtenció del clor 
són: 
a)  Temperatura alta i pressió alta 
b)  Temperatura baixa i pressió alta 
c)  temperatura alta i pressió baixa 
d)  temperatura baixa i pressió baixa 
e)  Temperatura baixa i pressió no influeix 

 
34. Un recipient tancat conté en equilibri: 

  NH4Cl(s)  �  HCl(g) + NH3(g)         H>0 
Indiqueu raonant-ho, cap a on es desplaça l’equilibri. 
a)  En augmentar la temperatura. 
b)  En augmentar el volum el doble de l’original 
c)  En afegir un catalitzador 
d)  En afegir una petita quantitat de clorur d’amoni(s) 
e)  En afegir amoníac (g) 

 



35. Donats els processos en equilibri següents: 
(1) 2SO2(g) + O2(g) � 2SO3(g)      ∆H < 0 
(2) N2O4(g) � 2NO2(g)      ∆H > 0 
(3) CO(g) + H2O(g) � CO2(g) + H2(g) ∆H < 0 
Predieu per a cadascun: 
a) L’efecte d’un augment de temperatura sobre el valor Kc i sobre el 
rendiment en productes de reacció. 
b) L’efecte d’un augment de pressió sobre el valor Kc i sobre el 
rendiment en productes de la reacció. 

 
36. El Carbonat de calci (sòlid) es descompon a temperatures altes en òxid de 

calci (sòlid) i diòxid de carboni (gas). 
Si la reacció es realitza en un recipient tancat assoleix un estat d’equilibri. 
 CaCO2(s) � CO2(g) + CaO(s) 
Indiqueu raonant-ho, en quin sentit es desplaça l’equilibri quan: 

a) S’afegeix un catalitzador. 
b) S’augmenta la pressió sobre el sistema. 
c) S’afegeix una petita quantitat d’òxid de calci. 

Que passa si el procés indicat es fa en un recipient obert? Raoneu la 
resposta. 

 
37. La constant d’equilibri Kc pel procés. 

 PCl5(g)  � PCl3(g) + Cl2(g)      ∆H > 0 
És igual a 0.0080 a 473 K. 

a) A aquesta temperatura un matràs de 0.50 dm3, tancat, conté 
inicialment 0.020 mols de PCl5, 0.010 mols de PCl3 i 0.030 mols de Cl2. 
Calculeu la composició de la mescla gasosa una vegada s’hagi assolit 
l’equilibri si la temperatura es manté en 473 K. 
b) Indiqueu, raonant-ho, en quin sentit es desplaça l’equilibri quan: 

1. S’augmenta la pressió sobre el sistema 
2. Es disminueix la concentració de Cl2 
3. Es disminueix la temperatura. 

 
38. El HCl(g) reacciona amb el O2 segons la reacció en equilibri següent: 

 4HCl(g) + O2(g) � 2H2O(g) + 2Cl(g)       ∆H < 0 
A una certa temperatura t, un recipient tancat de 2.0 dm3 conté: 

   Mols HCl molsO2 molsH2O molsCl2 
Inicialment 0.080 0.040 0.00 0.010  . 
En l’equilibri 0.040 ? ? ?          . 

a) Calculeu a la vista de les dades indicades, els mols de O2, H2O i Cl2 
presents en l’equilibri. 
b) Calculeu la Kc per a la reacció a la temperatura t. 
c) Indiqueu si el rendiment en Cl2, augmenta, disminueix o no varia. 

1. En augmentar la temperatura 
2. En disminuir el volum del recipient 
3. En augmentar la concentració de O2 
4. En afegir un catalitzador. 

 



Test 4 
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REACCIONS ÀCID - BASE 
 
 
Propietats dels àcids i bases. 
 
1. El vinagre, el suc de llimona i la llet tallada tenen gust àcid. Quines altres 

propietats presenten en comú? 
 
Teoria d’Arrhenius. 
 
2. Indica dos compostos que continguin hidrogen i que les seves dissolucions 

no siguin àcides. Escriu-ne la fórmula i esmenta en cada cas dues propietats 
característiques dels àcids que aquests compostos no posseeixin. 

 

3. Completa i iguala les equacions de les reaccions de neutralització següents: 
a) HCl(aq) + NaOH(aq)   � 
b) HNO3(aq) + KOH(aq)   � 
c) HCl(aq) + Na2CO3(aq)   � 
d) CaO(aq) + HCl(aq)   � 
e) Ba(OH)2(aq) + H2SO4(aq)   � 

 

4. De les substàncies anteriors digues quines són àcids i quines són bases. 
 
5. Justifica, des del punt de vista de la teoria d’Arrhenius, per què són àcids el 

HCl, el HNO3 i el H2SO4 i per què són bases el NaOH i el KOH. 
 
6. Escriure, d’acord amb la teoria d’Arrhenius, les equacions de dissociació 

iònica de les següents substàncies. 
a) Hidròxid de potassi 
b) Hidròxid d’alumini. 
c) Clorur de cesi. 
d) Sulfur de potassi. 
e) Nitrit de bari. 
f) Sulfat de ferro (III) 

 
7. Justifica el caràcter bàsic dels ions: CH3COO– i SO4

2–  
 
Teoria de Brönsted i Lowry. 
 
8. El clorur d’hidrogen i l’amoníac són substàncies moleculars gasoses molt 

solubles en aigua. La seva gran solubilitat es deu al fet que en realitat 
reaccionen amb l’aigua. 
a) Escriu les equacions d’aquestes reaccions. 
b) Justifica per què és àcida la solució de clorur d’hidrogen i és bàsica la 

dissolució d’amoníac. 
c) Per què són conductores totes dues solucions? 
d) Per què és molt més conductora una dissolució de HCl que una de NH3 

de la mateixa concentració? 
 
9. Escriu l’equació per a la reacció de cada un dels següents àcids amb l’aigua. 

a) HF 



b) HNO3 
c) HClO 
d) H2SO4 
e) H3PO4 
f) NaHSO4 

 
10. Escriu la seqüència apropiada per a les successives ionitzacions dels àcids 

polipròtics següents: 
a) H2CO3 
b) H3PO4 

 
11. Escriu les equacions que indiquin com es dissocien (si és el cas) i com 

reaccionen amb l’aigua les bases següents: 
a) Na2O 
b) NaOH 
c) NH3 
d) CH3COONa 
e) NaHCO3 

 
12. Escriu la fórmula de la base conjugada dels àcids següents: 

a) HBr 
b) H2SO4 
c) H2PO4

– 
d) NH4

+ 
e) H3O+ 

 
13. Escriu la fórmula de l’àcid conjugat de les bases següents: 

a) NH3 
b) CO3

2– 
c) PO4

3– 
d) H– 
e) H2O 

 
14. Indica si les següents dissolucions seran àcides, bàsiques o neutres. 

a) Nitrat de potassi. 
b) Cianur de sodi 
c) Clorur d’amoni 

 Escriure les equacions necessàries. 
 
15. Justifica el caràcter àcid, bàsic o neutre de les següents espècies en 

dissolució aquosa. 
a) Ió sulfat. 
b) Ió sulfit. 
c) Amoni. 
d) Àcid nítric. 
e) Ió metilamoni. 
f) Ió acetat. 

 Escriu les equacions corresponents. 
 
16. Segons la teoria de Brönsted – Lowry per a àcids i bases, justifiqueu el 

caràcter àcid, bàsic o neutre de les espècies químiques següents en 
dissolució aquosa: 



NH4
+; CH3COO–; HCl, KOH 

 
Dissociació d’àcids i bases. 
 
17. Calculeu la concentració de ions hidròxid en una dissolució 0,010 M de HCl. 
 
18. Calcula quina serà la concentració de cada una de les espècies existents en 

una dissolució d’àcid acètic 0,4 M. Ka = 1,8 � 10–5. 
 
19. Calcula el percentatge d’àcid dissociat en una dissolució 0,1 M d’àcid acètic. 

Ka = 1,8 � 10–5. 
 
20. L’àcid fòrmic està ionitzat en un 3,2 %, en una dissolució 0,28 M. Trobar: 

a) La Ka a aquesta temperatura. 
b) El percentatge de ionització en una dissolució 0,01 M 

 
21. Es té una dissolució d’àcid cianhídric 0,020 M. Calcular: 

a) La concentració de ió cianur. 
b) El percentatge d’àcid no ionitzat. Ka = 4 � 10–10 

 
22. A quin volum s’ha de diluir 200 cm3 d’un àcid feble monopròtic 0,40 molar, 

perquè es dupliqui el seu percentatge de ionització. 
 
23. Calcular la [H3O+] en cada una de les dissolucions següents: 

a) HCl  10–3 
b) 0,01M de Ca(OH)2 
c) 5 � 10–3 M de H2SO4 

 
24. Una dissolució d’amoníac 0,2 M es ionitza el 2 %. Calcular: 

a) La concentració de ions OH- i NH4
+ 

b) La concentració d’amoníac sense dissociar. 
c) La constant de ionització de l’amoníac. 

 
25. Un àcid dèbil, del tipus HA, està ionitzat en un 0,2 % en dissolució aquosa 

0,5 M. Quin serà el % de ionització en una dissolució 0,01 M a la mateixa 
temperatura? 

 
Càlcul i determinació del pH. 
 
26. Calcula la concentració en mol/litre d’una solució d’hidròxid de potassi de 

pH = 11. 
 
27. Calculeu e pH i la concentració d’àcid metanòic sense ionitzar a 298 K en 

una dissolució preparada diluint 0,92 g d’àcid metanòic en aigua fins un 
volum de 4 litres. Ka = 1,7�10–4. 

 
28. Una dissolució d’amoníac té el mateix pH que una dissolució d’hidròxid de 

potassi. Justifica quina de les dues dissolucions té major concentració. 
 
29. Calcula el pH i el pOH de: 

a) Una dissolució 0,15 M de HCl. 
b) Una dissolució 0,2 M de NaOH. 



 
30. Troba el pH de les dissolucions següents: 

a) 0,05 M de HCl. 
b) 0,03 M de NaOH 
c) 1 M de KOH amb un 80% de dissociació. 

 
31. Una dissolució té pH = 8,82. calcular: 

a) La concentració de ions hidrogen. 
b) La concentració de ions hidròxid. 
c) El pOH. 

 
32. Una dissolució té un pOH = 4,87. Trobar: 

a) La concentració de ions hidròxid. 
b) La concentració de ions hidrogen. 

 
33. Sabent que una dissolució té una [H3O+] = 2,5�10–10, calcular el pH, el pOH 

i [OH-]. 
 
34. Trobar el pOH i el pH d’una dissolució 0,24 M de KOH. 
 
35. Es prepara una dissolució diluint 0,3 g de Ca(OH)2, que és un electròlit fort, 

en aigua fins a completar 1 l de dissolució. Quin serà el pH? 
 
36. Calcula el pH i el pOH de les següents dissolucions. 

a) 0,10 M d’àcid acètic. Ka = 1,8�10–5. 
b) 0,05 M d’amoníac. Kb = 1,8�10–5. 

 
37. Quina concentració ha de tenir una dissolució d’amoníac perquè el pH sigui 

10,35? Kb = 1,8�10–5. 
 
38. Quina concentració de metilamina, CH3NH2, serà necessària per obtenir una 

dissolució de pH = 11, si la constant de ionització de la metilamina val 5�10–
4? 

 
39. Sabent que el pH d’una dissolució és 3,85. quina és la concentració de 

protons en la dissolució? Quina és la concentració d’hidròxid en la 
dissolució? 

 
40. Calcular el pH i el pOH de les següents dissolucions: 

a) 0,005 M de HNO3. 
b) 0,005 M de H2SO4. 
c) 0,005 M de NaOH. 
d) 0,005 M de Ca(OH)2 

 
41. Determinar la constant d’hidròlisi, el grau de dissociació i el pH d’una 

dissolució 0,5 M de HCN, sabent que la constant d’acidès del HCN és Ka = 
2,1�10–9. 

 
42. Calcular el pH d’una dissolució d’àcid acètic 0,2 M, sabent que Ka = 1,8�10–5. 
 
43. Per obtenir una dissolució de pH = 2,6 d’àcid acètic, calcular la concentració 

inicial d’àcid acètic de partida. Ka = 1,85�10–5. 



 
44. Tenim una dissolució aquosa d’àcid fòrmic, HCOOH, 0,02 M. Calcular: 

a) El pH de dissolució. 
b) El grau de dissociació. 

 
45. Tenim dues dissolucions aquoses corresponents a àcids dèbils, sent les 

seves constants d’acidés, Ka1=1,0�10–4 i Ka2 = 1,0�10–8. Si les 
concentracions inicials són iguals, indicar quina d’elles serà la que tindrà un 
pH més gran. 

 
Hidròlisi. 
 
46. Calcula el pH d’una solució aquosa de benzoat de sodi de concentració 0,01 

M a 25ºC. Ka = 6�10–5. 
 
47. Una dissolució de cianur de potassi conté 6,51g de sal per dm3 de 

dissolució. Calcular el pH i la concentració d’àcid cianhídric. Ka = 4,93�10–10  
 
48. Donada una dissolució 0,1 M d’acetat de sodi, NaCH3COO, calcular: 

a) El pH de la dissolució. 
b) La concentració molar de l’àcid acètic sense dissociar. 

 
49. Es disposen de tres vasos de precipitats sense etiquetar, que contenen 

dissolucions de la mateixa concentració de clorur de sodi, clorur d’amoni i 
acetat de sodi. 
a) Escriure per cada cas les reaccions dels processos que tenen lloc al 

dissoldre la sal en aigua. 
b) Explicar com es podria identificar les tres sals amb ajuda de paper 

indicador del pH. 
 
50. En una dissolució aquosa de clorur d’amoni d’1,8 M. Kb(NH3)=1,79�10–5. 

a) Escriu les reaccions dels equilibris corresponents. 
b) Calculeu el pH. 

 
51. Calculeu: 

a) El pH d’una dissolució de HCN 0,2 M. 
b) El pH d’una dissolució de NaCN 0,2 M. Ka(HCN) = 2,1�10–9. 

 
52. Raoneu si una dissolució aquosa de cianur de sodi és àcida, bàsica o neutre. 

Calculeu el pH d’una dissolució 0,1 M de cianur de sodi. Ka(HCN) = 2,1�10–9. 
 
53. Calculeu la massa del clorur d’amoni sòlid que s’ha de dissoldre en aigua 

per tal d’obtenir 1 l de dissolució de pH = 5 a 298 K. Kb(NH3)=1,79�10–5. 
 
54. Expliqueu per què una dissolució de clorur d’amoni té un pH més petit que 

7, i en canvi una dissolució d’acetat de sodi té un H més gran que 7. 
 
Valoracions àcid - base. 
 
55. Per determinar l’àcid acètic d’un vinagre s’introdueixen 25 ml de vinagre en 

un matràs aforat de 250 ml, s’hi afegeix aigua, s’arrasa i s’homogeinitza la 



dissolució. En valorar 25 ml d’aquesta dissolució es consumeixen 24,0 ml 
d’hidròxid de sodi 0,1 M. 
a) Determineu la concentració d’àcid acètic en el vinagre, expressada en 

g/l. 
b) Dibuixeu l’utillatge utilitzat en aquesta pràctica, doneu-ne el nom i 

indiqueu si es necessita algun altre reactiu no esmentat. 
 
56. 30 ml d’una dissolució d’àcid hipocloròs reaccionen amb 20 ml de dissolució 

0,2 M d’hidròxid de sodi. Calculeu: 
a) La concentració de la dissolució d’àcid hipocloròs. 
b) El pH de la dissolució. Ka(HClO) = 3�10–8. 

 
57. Sobre 100 ml d’una dissolució 0,025 M d’hidròxid de sodi s’afegeixen 40 ml 

de dissolució 0,115 M de HCl. Calcular el pH de la dissolució resultant. 
 
58. S’afegeix una gota (0,05 ml) d’àcid clorhídric de concentració 10 M a 100 ml 

de dissolució d’hidròxid de potassi de pH = 13. Calcular el pH de la 
dissolució final. 

 
59. La constant d’acidès de l’àcid fòrmic, metanòic, és Ka = 1,8�10–4. 

a) Calculeu el pH d’una dissolució 0,01 M. 
b) Calculeu quin volum d’hidròxid de sodi 0,0025 M cal per neutralitzar 

10 ml de la dissolució anterior. 
 
60. 10 ml d’una dissolució de KOH es neutralitzen amb 35,4 ml 0,075 M d’àcid 

sulfúric. 
a) Escriure l’equació química. 
b) Calcula la quantitat de KOH que hi ha en els 10 ml de dissolució. 
c) Calcula la concentració e la dissolució de KOH. 

 
61. Una dissolució d’àcid nítric de densitat desconeguda es dilueix 10 vegades. 

Una mostra de 20 ml d’aquest àcid diluït necessita 22,8 ml d’una dissolució 
d’hidròxid de sodi de concentració 0,5 M per a neutralitzar-se. Calculeu la 
densitat de la dissolució d’àcid nítric inicial. 

 
62. En una valoració de 50 ml de NaOH amb àcid clorhídric 0,01 M es produeix 

el viratge de color de l’indicador quan s’han afegit 43 ml de HCl. Quina és la 
molaritat de la dissolució de NaOH? 

 
63. Si 10,1 ml d’un vinagre ha necessitat 50,5 ml d’una base 0,1 M per la seva 

neutralització. 
a) Quina és la concentració en àcid, del vinagre? 
b) Suposant que l’acidès del vinagre és deguda a l’àcid acètic, quin és el 

% en massa d’àcid acètic, si la densitat del vinagre és 1,0 g/ml? 
 
64. Es van necessitar 16,75 ml d’una dissolució 0,15 M d’àcid clorhídric per 

neutralitzar 20,45 ml d’una dissolució d’hidròxid de sodi. Calcular 
raonadament la concentració del NaOH. 

 
65. a) Trobar el pH de la dissolució resultant de dissoldre 2,0 g d’hidròxid de 

sodi en 250 ml d’aigua destil�lada. b) Suposant que es dilueixi la dissolució 
anterior fins a 2000 ml, quin serà el nou pH? c) Calcula el volum d’una 



dissolució d’àcid sulfúric 0,025 M necessari per neutralitzar completament 
50 ml de la dissolució inicial. 
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REACCIONS DE PRECIPITACIÓ 
 
 
Producte de solubilitat. 
 
1. Escriure les reaccions de dissociació iònica i l’expressió del producte de 

solubilitat per les següents espècies químiques. 
a)  BaSO4;  b)  AgBr;  c)  SrSO4;  d)  CaSO4 

 
2. Escriure les reaccions de dissociació iònica i l’expressió del producte de 

solubilitat per les següents espècies químiques: 
a)  Iodat de plom (II);  b)  fluorur de calci;  c)  Hidròxid de magnesi; 
d)  Cromat de plata. 

 
Determinació del Kps. 
 
3. A 25º C la solubilitat en aigua del sulfat de bari és 9,0 mg/l. Calcular el 

producte de solubilitat, Kps, del sulfat de bari a 25ºC. 
 
4. A 25ºC de temperatura la solubilitat de l’hidròxid de zinc és de 1,64 mg/l. 

Calcular el producte de solubilitat, Ks, d’aquests hidròxid a aquesta 
temperatura. 

 
5. Es prepara una dissolució saturada de iodur de plom(II), diluint 0,172 g 

d’aquesta sal en aigua, fins a obtenir 250 ml de dissolució. Calcular el 
producte de solubilitat del iodur de plom a 25º C. 

 
6. Es prepara una dissolució saturada d’hidròxid de calci i es filtra. Per 

neutralitzar 50,0 ml de la dissolució filtrada s’han necessitat 17,9 ml d’àcid 
clorhídric 0,10 M. Calcular el producte de solubilitat de l’hidròxid de calci. 

 
7. Es dissolen 0,010 g de fluorur de calci en aigua fins a obtenir 600 ml de 

dissolució saturada d’aquesta sal. Calcular el producte de solubilitat del 
fluorur de calci. 

 
8. El producte de solubilitat del AgCl és Kps = 1,1 � 10–10. Calcular la solubilitat 

d’aquesta sal en aigua pura. 
 
9. A una temperatura de 25ºC el producte de solubilitat del iodat de plom (II) 

val 3,3 � 10–14. Calcular la massa de iodat de plom (II) que es pot dissoldre en 
100 l d’aigua a aquesta temperatura. 

 
10. Escriure l’expressió del producte de solubilitat del carbonat de plata i del 

carbonat de coure (II) i indicar, fent els càlculs corresponents, quina de les 
dues substàncies és més soluble en aigua. Kps(Ag2CO3)=6�10–12; 
Kps(CuCO3)=2 � 10–10. 

 
11. Establir la relació entre la solubilitat i el producte de solubilitat per una sal poc 

soluble d’estequiometria A2B3 
 
12. Calcular la solubilitat del oxalat de coure (II) expressant el resultat en mg/l. 
 



13. Sabent que el producte de solubilitat del Al(OH)3 és de 2,0 � 10–32, determinar 
la solubilitat d’aquesta substància en aigua pura. 

 
Precipitació de sals. 
 
14. S’afegeixen 20 ml d’una dissolució 0,01 M de nitrat de plata a 80 ml de 

dissolució 0,05 M de cromat de potassi. Explicar si precipitarà cromat de plat 
o no al mesclar les dues dissolucions Kps(Ag2CrO4)=1,8�10–12 

 
15. Indicar, després e fer els càlculs necessaris, si es formarà un precipitat de 

sulfat de plom (II) quan s’addicioni una gota (0,05 ml) d’àcid sulfúric 0,1 M a 
1 litre d’una dissolució que conté 1 mg de ions Pb2+ Kps(PbSO4)=2,25�10–8. 

 
16. Quina concentració d’hidròxid d’amoni es necessita per iniciar la precipitació 

d’hidròxid de magnesi en una dissolució que és 10–3 M en MgCl2? 
Kps(Mg(OH)2)=1,1 � 10–10; Kb(NH3)=1,8 � 10–5. 

 
17. Si es barreja una dissolució de carbonat de sodi de concentració 10–4M. amb 

una dissolució de clorur de bari 10–3M, determina si precipitarà carbonat de 
bari, la solubilitat del qual és 8 � 10–9 M. 

 
Efecte del ió comú. 
 
18. El producte de solubilitat del Ag Cl és 1,1 � 10–10. Calcular la solubilitat de la 

sal: 
a) En aigua pura. 
b) En una dissolució 0,1 M de NaCl. 

 
19. La solubilitat en aigua del carbonat de calci a 25ºC és 7,5 � 10–5 M. calcular la 

solubilitat d’aquesta sal en una dissolució de clorur de calci 0,2 M. 
 
20. Determina la diferència entre la solubilitat molar del AgI en aigua pura i la de 

la mateixa substància en una dissolució que és 0,25 M en KI. 
 
21. Sabent que el producte de solubilitat del Al(OH)3 és de 2,0 � 10–32, determinar 

la solubilitat d’aquesta substància: 
a) En aigua pura. 
b) En una dissolució de pH = 6 

 
22. Calcular la massa de clorur de coure (I) que precipitarà al afegir 0,2 mols de 

clorur de sodi sòlid a 0,5 litres d’una dissolució saturada de clorur de coure 
(I). Escriure les reaccions que siguin necessàries. Kps=1,1 � 10–6. 

 
23. Calculeu la solubilitat del PbSO4 en: 

a) Aigua pura. 
b) Una dissolució de Pb(NO3)2 0,1 M. 
c) Una dissolució de Na2SO4 0,001 M 

Kps=1,8 � 10–8. 
 
Precipitació fraccionada. 
 



24. Una dissolució aquosa conté a 25ºC ions bromur, ions carbonat i ions fosfat 
en concentracions respectives 10–3 M, 3 � 10–3 M i 5 � 10–4 M. determinar 
quina sal de plata precipitarà primer al afegir a la dissolució, gota a gota i 
agitant, dissolució diluïda de nitrat de plata Kps(AgBr)=8 � 10–13; 
Kps(Ag2CO3)=6 � 10–12; Kps(Ag3PO4)=2 � 10–18. 

 
25. Una dissolució és 0,001 M en Sr2+ i 2 M en Ca2+. Si els productes de solubilitat 

de SrSO4 i de CaSO4 valen respectivament 10–7 i 10–5. Determinar: 
a) Quin catió precipitarà primer al afegir lentament Na2SO4 0,1 M? 
b) Quina concentració quedarà del primer quan comenci a precipitar el 

segon? 
 
26. S’addiciona gota a gota una dissolució de nitrat de plata sobre tres vasos de 

precipitats respectivament, 0,3 M de ió clorur, 0,0005 M de ió bromur i 0,019 
M de ió cromat. Escriure les reaccions químiques que tenen lloc i indicar 
raonadament l’ordre en que té lloc la precipitació de les sals de plata. 
Kps(AgCl)=1,1 � 10–10; Kps(AgBr)=5,0 � 10–13; Kps(Ag2CrO4)=1,9 � 10–12. 

 
27. 1000 l d’una dissolució contenen 150 mg de ió plom (II) i 20 g de ió coure 

(II). Si afegim gota a gota una dissolució de sulfur d’amoni quin sulfur 
precipitarà en primer lloc? Kps(PbS)=2,5 � 10–27; Kps(CuS)=6,3�10–36. 
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REACCIONS REDOX 
 
 
Estats d’oxidació. Nombre d’oxidació d’una substància. 
 
1. Indica el nombre d’oxidació de cadascun dels àtoms en els següents 

compostos o ions. 
a) HBrO3 d)  K2MnO4 g)  CO2 j)  CH3OH 
b) NO3

- e)  HCO3
- h)  Ba(OH)2 k)  HCOOH 

c) CaSO4 f)  MgCl2 i)  SO3
2- l)  HSO3

- 
 
2. Calcula el nombre d’oxidació dels elements de les substàncies o espècies 

iòniques següents: 
a) Sulfat de crom (III). e)  tiosulfat de sodi 
b) Ió amoníac f)  peròxid d’hidrogen. 
c) Dicromat de potassi. g)  ió perclorat. 
d) Àcid sulfuròs. 

 
3. Quines de les següents reaccions químiques són processos redox? Perquè? 

Identifica els corresponents agents oxidants i reductors. 
a) 2NaCl + Pb(NO3)2   �   PbCl2 + 2NaNO3 
b) Fe + 2HCl   �   FeCl2 + H2 
c) FeCl2 + 2NaOH   �   Fe(OH)2 + 2NaCl 

 
4. Quines de les següents reaccions químiques són processos redox? Perquè? 

Identifica els corresponents agents oxidants i reductors. 
a) 2KBr + Cl2   �   2KCl + Br2 
b) CaCO3 + 2HCl   �   CaCl2 + CO2 + H2O 
c) 2Mg + O2   �   2MgO 

 
5. Quines de les següents reaccions químiques són processos redox? Perquè? 

Identifica els corresponents agents oxidants i reductors. 
a) Fe + CuSO4   �   Cu + FeSO4 
b) HCl + NaOH   �   NaCl + H2O 
c) 2SO2 + O2   �   2SO3 
d) CuO + H2   �   Cu + H2O 

 
6. Indiqueu quines espècies químiques s’oxiden i quines es redueixen en cada 

una de les reaccions següents. 
a) MnO2 + 4HCl   �   MnCl2 + Cl2 + 2H2O 
b) 2KIO3 + 5KHSO3   �   3KHSO4 + 2K2SO4 + H2O + I2 
c) 3Ag + 4HNO3   �   3AgNO3 + 2H2O + NO 
d) 2NO2 + H2O   �   HNO3 + HNO2 

 
7. Quina de les afirmacions següents és certa? 

a) Un nombre d’oxidació del clor en ClO2
- és –1. 

b) Un element s’oxida quan canvia el nombre d’oxidació de menys a més 
negatiu. 

c) Un element es redueix quan canvia el nombre d’oxidació de menys a 
més positiu. 

d) El nombre d’oxidació del manganès en el permanganat de potassi és 
+7. 



e) En un ió la suma dels nombres d’oxidació dels àtoms que el formen és 
zero. 

 
8. Comprova que la reacció que es produeix en un alt forn en la producció de 

ferro és una reacció d’oxidació – reducció. Aquesta reacció és: 
 Fe2O3 + 3CO   �   2Fe + 3CO2 
 
9. Identifica l’agent oxidant i l’agent reductor en les reaccions químiques 

següents: 
a) 3I2 + 10HNO3   �   6HIO3 + 10NO + 2H2O 
b) Cu2S + 4HNO3   �   SO2 + 2NO + Cu(NO3)2 + 2H2O 
c) PbS + 4H2O2   �   PbSO4 + 4H2O 

 
10. Quina de les afirmacions següents és certa? 

a) Un reductor es redueix quan oxida un oxidant. 
b) Un oxidant es redueix quan oxida un reductor. 
c) Un oxidant redueix un reductor i s’oxida. 
d) Un reductor s’oxida quan oxida un reductor 

 
11. El sulfur de plata es produeix per acció de l’oxigen contaminant pel sulfur 

d’hidrogen. 
 2Ag + ½ O2 + H2S   �   AgS + H2O 
Es tracta d’una reacció redox? Quin és l’agent oxidant? I el reductor? 
 
Igualació de reaccions redox. 
 
12. Igualar les següents reaccions redox. 

a) HNO3 + Fe   �   Fe(NO3)3 + NH4NO3 + H2O 
b) KMnO4 + H2O2 + H2SO4   �   MnSO4 + KHSO4 + H2O + O2 
c) As2S3 + HNO3   �   H3AsO4 + NO2 + S + H2O 

 
13. Igualar les següents reaccions redox. 

a) K2Cr2O7 + H2SO4 + H2S   �   Cr2(SO4)3 + KHSO4 + S + H2O 
b) CoCl2 + KClO3 + KOH   �   Co2O3 + KCl + H2O 
c) CrI3 + Cl2 + NaOH   �   NaIO4 + Na2CrO4 + NaCl + H2O 

 
14. Igualar les següents reaccions redox. 

a) MnO + KNO3 + KOH   �   K2MnO4 + KNO2 + H2O 
b) Cl2 + NaOH + NaIO3   �   NaIO4 + NaCl + H2O 
c) H2O2 + Br2   �   BrO3

- + H2O + H+ 
 
15. Igualar les següents reaccions redox. 

a) K2Cr2O7 + HI + H2SO4   �   K2SO4 + Cr2(SO4)3 + I2 + H2O 
b) KI + H2SO4   �   K2SO4 + I2 + H2S + H2O 
c) KMnO4 + H2O2 + H2SO4   �   MnSO4 + O2 + K2SO4 + H2O 

 
16. Igualar les següents reaccions redox 

a) Cl2 + I-   �   IO3
- + Cl- + H+ 

b) KIO3 + Al + HCl   �   I2 + AlCl3 + KCl + H2O 
c) Cr(OH)3 + H2O2 + KOH   �   K2CrO4 + H2O 

 
 



17. Igualar les següents reaccions redox 
a) H2C2O4 + MnO4

- + H+   �   CO2 + Mn2+ 
b) Br2 + OH-   �   Br- + BrO3

- 
c) Sn2+ + Cr2O7

2- + H+   �   Sn4+ + Cr3+ 
 
Estequiometria de les reaccions redox. 
 
18. Donada la reacció següent: 
 Permanganat de potassi + àcid sulfúric + clorur de potassi  �  sulfat de 
manganès (II) + sulfat de potassi + clor + aigua. 

a) Igualeu la reacció. 
b) Indiqueu, raonadament, quin és l’oxidant i quin el reductor. 
c) Calculeu el volum de clor en condicions normals obtinguts a partir de 

20 g de permanganat de potassi. 
 
19. Es tracten 25 g de coure amb un excés d’àcid nítric. en el procés s’obté nitrat 

de coure (II) i monòxid de nitrogen. 
a) Igualeu l’equació corresponent pel mètode del ió – electró. 
b) Calculeu els grams de Cu(NO3)2 que s’obtenen. 

 
20. Un tros de ferro que pesa 80 g, després de ser exposat a l’acció de 

l’atmosfera pesa 84,3 g. En el supòsit que només s’hagi format òxid de ferro 
(III), calculeu la massa del ferro oxidat. Expliqueu, mitjançant les reaccions 
químiques que calguin, el procés que té lloc. 

 
21. Donada la reacció 
 KClO3 + SbCl3 + HCl   �   SbCl5 + KCl + H2O 

a) Ajustar la reacció. 
b) Quants grams de KClO3 es necessiten per obtenir 200 g de SbCl5, si el 

rendiment de la reacció és del 50 % 
 
22. Donada la reacció: 
 K2Cr2O7 + H2SO4 + FeSO4  �  K2SO4 + Cr2(SO4)3 + Fe2(SO4)3 + H2O 

a) Ajustar la reacció. 
b) Quants grams de sulfat de ferro (III) s’obtenen a partir de20 g de 

sulfat de ferro (II) si el rendiment de la reacció és del 70% 
 
23. L’àcid nítric concentrat ataca l’estany metàl�lic formant-se diòxid d’estany 

sòlid i diòxid de nitrogen. 
a) Formular i ajustar la reacció. 
b) Calcula el volum de gas mesurat en condicions normals que es 

desprendrà per cada 100 g d’estany que reaccionen si el rendiment 
del procés és del 80% 

 
24. El dicromat de potassi, K2Cr2O7, en medi àcid (H2SO4) oxida els ions Fe2+ a 

Fe3+ i es redueix a Cr3+. Una mostra de 3,12 g d’un mineral que conté FeSO4 
es dissol en aigua i s’acidula amb H2SO4. Aquesta dissolució reacciona 
totalment amb 29,43 ml de dicromat de potassi 0,0842 M. Quin és el 
percentatge de sulfat de ferro (II) en la mostra? 

 
25. El clor gas es pot obtenir en el laboratori per reacció de MnO2 amb àcid 

clorhídric. En la reacció també es forma MnCl2 



a) Escriu l’equació química igualada. 
b) Quin volum d’àcid clorhídric del 38 % en massa i densitat 1,2 g/ml es 

necessita per obtenir un litre de Cl2 gas mesurat a 25ºC i 1 atm de 
pressió? 

 
26. Quan una mostra d’un aliatge que conté estany es tracta amb àcid nítric, 

l’estany s’oxida formant SnO2, i el ió NO3
- es redueix a NO si amb 1,00 g de 

mostra s’obtenen 0,38 g de SnO2, quin és el percentatge d’estany a la 
mostra? 

 
Volumetries redox. 
 
27. Una mostra de 5 g d’un mineral de ferro es valora amb una dissolució de 

dicromat de potassi, amb això s’aconsegueix oxidar tot el Fe2+ del mineral a 
Fe3+. Si per la valoració s’utilitzen 132 ml de dissolució 0,35 M de dicromat de 
potassi en medi àcid, determinar el percentatge de ferro que hi ha a la 
mostra original. 

 
28. En medi àcid, el permanganat de potassi oxida el peròxid d’hidrogen, H2O2, a 

O2 i es redueix a ions Mn2+. Escriu i ajusta l’equació iònica global. Si per 
valorar 20,0 ml d’aigua oxigenada calen 22,4 ml d’una dissolució de KMnO4 
0,520 M, determina la concentració de H2O2 en l’aigua oxigenada expressada 
en mol/l i g/l 

 
29. Podem determinar la concentració de ions I- d’una dissolució problema per 

valoració amb MnO4
- en medi àcid. En la reacció obtenim Mn2+ i I2 com a 

productes. Si necessitem 17,2 ml d’una dissolució de NaI per valorar 25 ml 
d’una dissolució de KMnO4 0,08 M, quina és la concentració de I- en la 
dissolució original? 
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ELECTROQUÍMICA 
 

1. A partir dels valors següents de potencials normals de reducció, E0, per als 
sistemes que s'indiquen: 

Mg2+/Mg –2,34 V; Zn2+/Zn –0,76 V 
Ag+/Ag +0,80 V; Cd2+/Cd –0,40 V 
K+/K –2,93 V; Cu2+/Cu +0,34 V 

a) Indiqueu quins metalls de la llista es dissoldran espontàniament en una 
dissolució aquosa d’H2SO4 1 M. 
b) Si introduïm una vareta de zinc en dissolucions aquoses de nitrat de plata, 
nitrat de cadmi i nitrat de magnesi, justifiqueu en quins casos es formarà una 
capa de l'altre metall sobre la vareta de zinc. 
 

2. Es construeix una pila amb els elèctrodes Ag+/Ag i Zn2+/Zn. 
a) Indiqueu els materials necessaris per preparar aquesta pila al laboratori i 
dibuixeu-ne l’esquema del muntatge. Indiqueu-hi l’ànode i el càtode, les seves 
polaritats i el sentit de circulació dels electrons pel circuit extern. 
b) Calculeu la fem estàndard de la pila i l’energia elèctrica màxima 
subministrada quan han circulat 3 500 C pel circuit exterior. 
Dades: E0( Ag+/Ag) = +0,80 V; E0 (Zn2+/Zn) = –0,76 V 
 

3. Es disposa d'una pila galvànica 
Cr /Cr(NO3)3(aq) 1M // AgNO3(aq) 1 M / Ag 

de fem igual a +1,54 V. 
a) Indiqueu l'ànode i el càtode, escriviu les corresponents semireaccions i 
indiqueu quin elèctrode disminuirà de massa en funcionar la pila. 
b) Justifiqueu si és possible cromar (recobrir de crom) un objecte de plata 
submergint-lo en una dissolució que contingui ió crom (III) a la concentració 
d’1 M. 
Dades: E0 (Ag+/Ag): +0,8 V 
 

4. a) Expliqueu com construiríeu la pila següent i escriviu les equacions dels 
processos anòdic i catòdic: 

(Pt) / Fe2+ (1 M), Fe3+ (1 M) // Ag+ (1 M) / Ag 
b) Calculeu l'augment de massa del càtode quan la pila hagi generat 19300 C. 
Dades: potencials estàndard: E0 (Ag+/Ag): +0,8 V; E0 (Fe3+/Fe2+): +0,77 V; F: 
96500 C; massa atòmica: Ag: 108 
 

5. Es vol construir una pila basada en la reacció: 
Zn + 2 H+ �  Zn2+ + H2 

a) Dibuixeu l’esquema de la pila, indiqueu el càtode, l’ànode i el sentit del flux 
d’electrons pel circuit extern i calculeu la FEM estàndard de la pila. 
b) Calculeu la variació de massa de l’elèctrode de zinc quan hagin passat 0,02 
mols d’electrons pel circuit. 
Dades: E0 (Zn2+/Zn) = –0,76 V. Massa atòmica del zinc = 65,5. 
 

6. Es disposa de làmines de coure, ferro, zinc i plata, sals d’aquests elements i 
material divers de laboratori. 
a) Quina seria la pila amb un potencial estàndard més alt que es podria 
muntar? 



b) Expliqueu com prepararíeu la pila corresponent al laboratori. Feu-ne un 
esquema i indiqueu el càtode, l'ànode i el sentit en què circulen els electrons 
pel circuit extern. 
E0(Zn2+/Zn) = –0,76 V; E0(Cu2+/Cu) = 0,34 V; E0(Ag+/Ag) = 0,80 V; E0(Fe2+/Fe) 
= –0,41 V 
 

7. Es disposa d'una làmina de ferro i una de coure i de solucions d’1 mol � dm–3 de 
sulfat de coure (II) i de sulfat de ferro (II). 
a) Expliqueu què necessitaríeu i com construiríeu una pila voltaica amb 
aquestes substàncies. 
b) Identifiqueu l'ànode i el càtode, escriviu les semireaccions i la reacció global i 
indiqueu el camí seguit pels electrons en el circuit exterior. 
Dades: E0 (Cu2+/Cu): +0,34 V; E0 (Fe2+/Fe): –0,44 V 
 

8. A partir dels valors de potencials normals de reducció, E0, per als sistemes: 
Mg2+/Mg –2,34 V Zn2+/Zn –0,76 V 
Ag+/Ag +0,80 V Cd2+/Cd –0,40 V 
K+/K –2,93 V Cu2+/Cu +0,34 V 

a) Indiqueu quins metalls de la llista es dissoldran espontàniament en una 
dissolució aquosa de HCl 1M. 
b) Si introduïm una vareta de zinc en dissolucions aquoses 1M de nitrat de 
plata, nitrat de cadmi i nitrat de magnesi, justifiqueu en quins casos es formarà 
una capa de l'altre metall sobre la vareta de zinc. 
 

9. Contesteu les qüestions següents justificant les respostes: 
a) Si submergim un fil de ferro en una dissolució de nitrat de plata 1 M, es 
produirà alguna reacció? En cas afirmatiu, descriviu en què consisteix. 
b) Si submergim un fil de platí en una dissolució de sulfat de coure(II) 1 M, es 
produirà alguna reacció? En cas afirmatiu, descriviu en què consisteix. 
c) Calculeu la variació d’energia de Gibbs estàndard de les anteriors possibles 
reaccions. 
Dades: E0 (Fe2+/Fe) = –0,44 V, E0 (Ag+/Ag) = 0,799 V. E0 (Pt2+/Pt) = 1,19 V, E0 
(Cu2+/Cu) = 0,34 V. F = 96500 C � mol–1. 
 

10. a) Determineu si en condicions estàndard els ions Cr3+ oxiden el coure metàl.lic 
a Cu2+ o, al contrari, els ions Cu2+ oxiden el crom metàl.lic a ions Cr3+. 
b) Expliqueu com prepararíeu la pila corresponent al laboratori. Feu-ne un 
esquema i indiqueu el càtode, l'ànode i el sentit en què circulen els electrons 
pel circuit extern. 
Dades: E0(Cr3+/Cr0) = –0,74 V; E0(Cu2+/Cu0) = +0,34 V 
 

11. Justifiqueu si es produirà reacció en cadascun dels casos següents. En cas 
afirmatiu escriviu la reacció i en cas contrari expliqueu per què no es produeix. 
La concentració de totes les solucions és 1 M. 
a) Introduïm un tros de cadmi en una solució de sulfat de zinc. 
b) Introduïm un tros de zinc en una solució de sulfat de cadmi. 
c) Mesclem una solució de sulfat de zinc amb una de sulfat de cadmi.  
d) Introduïm un tros de cadmi en una solució d'àcid clorhídric. 
Dades: potencials estàndard de reducció a 25ºC: E0 (Zn2+/Zn): –0,76 V; E0 
(Cd2+/Cd): –0,40 V 
 

12. La reacció redox que s’indica a continuació té lloc espontàniament: 



Zn (s) + 2 AgNO3 (aq) → 2 Ag (s) + Zn(NO3)2 (aq) 
a) Expliqueu com es pot construir una pila basada en la reacció anterior. b) 
Indiqueu les reaccions que tenen lloc en cadascun dels elèctrodes (ànode i 
càtode). 
c) Calculeu la força electromotriu estàndard de la pila. 
d) Calculeu la massa de Zn que haurà reaccionat quan la pila hagi fet circular 
una càrrega de 19300 C. 
Dades: masses atòmiques: Zn = 65,4; 1 F = 96500 C � mol–1 E0(Zn2+/Zn) = –
0,76 V; E0 (Ag+/Ag) = 0,80 V 
 

13. Al laboratori es fa el muntatge d’una pila amb una làmina de cobalt submergida 
en una solució 1 M de nitrat de cobalt (II) i un elèctrode estàndard de clor (en 
una solució 1 M de KCl). La força electromotriu estàndard d’aquesta pila a 25 
°C és 1,64 V. 
a) Identifiqueu quin elèctrode és l’ànode i quin és el càtode i escriviu les 
reaccions que tenen lloc en aquests. 
b) Indiqueu i justifiqueu quin és el sentit del moviment dels electrons pel 
circuit. 
c) Trobeu el potencial estàndard de reducció del parell Co2+/Co. 
Dades: E0 (Cl2/Cl–) = 1,36 V 
 

14. Per al muntatge d’una pila, tenim a la nostra disposició barretes de coure i de 
plata i dissolucions 1 M de nitrat de coure (II) i de nitrat de plata. 
a) Feu un esquema de la pila que podríem construir, indicant l’ànode, el càtode, 
les reaccions que tenen lloc a cada elèctrode, la reacció global i el sentit de 
circulació dels electrons. 
b) Determineu la força electromotriu estàndard de la pila. 
c) Calculeu la variació d’energia de Gibbs estàndard per a la reacció que es 
produeix. 
Dades: E0(Ag+/Ag) = 0,80 V; E0(Cu2+/Cu) = 0,34 V; F = 96500 C � mol–1 
 

15. Disposem de dissolució de nitrat de coure(II) 1 M i dissolució de sulfat 
d’estany(II) 1 M, com també de barretes de coure i estany i material divers de 
laboratori. 
a) Expliqueu com construiríeu una pila amb aquests components. Dibuixeu un 
esquema de la pila i anomeneu el material emprat. 
b) Indiqueu l’ànode i el càtode i les reaccions que hi tenen lloc. 
c) Indiqueu el sentit de circulació dels electrons i trobeu la força electromotriu 
de la pila. 
Dades: E0 (Cu2+/Cu) = 0,34 V; E0 (Sn2+/Sn) = –0,14 V 
 

16. Disposem d’una làmina de coure, d’una de ferro i de dues dissolucions aquoses: 
una de sulfat de ferro (II) 1,0 M i l’altra de sulfat de coure (II) 1,0 M. 
a) Expliqueu com construiríeu una pila amb aquestes substàncies al laboratori. 
b) Indiqueu el càtode i l’ànode de la pila, llurs polaritats i les reaccions que hi 
tenen lloc. 
c) Calculeu la força electromotriu estàndard a 25ºC d’aquesta pila. 
d) Escriviu la notació de la pila formada a partir de les substàncies esmentades. 
Dades: a 25ºC: Eº(Cu2+/Cu) = +0,340 V; Eº(Fe2+/Fe) = –0,440 V 
 

17. Disposem una làmina de zinc dins d’un vas de precipitats que conté una solució 
1 M de sulfat de coure(II). Considerant els següents valors dels potencials 



estàndard de reducció a 25°C: E°(Zn2+/Zn) = –0,76 V i E°(Cu2+/Cu) = 0,34 V, i 
que una solució de sulfat de coure(II) és blava, mentre que una de sulfat de 
zinc és incolora: 
a) Escriviu la reacció que té lloc en el vas de precipitats i raoneu l’aspecte que 
prendrà la làmina de zinc a mesura que avanci la reacció. De quin color 
quedarà la solució quan la reacció s’haurà completat? 
b) Dibuixeu l’esquema de la pila que podem construir amb dues làmines de Zn i 
Cu, i dues solucions 1 M de sulfat de zinc i 1 M de sulfat de coure(II). Indiqueu 
sobre el vostre dibuix el sentit del corrent d’electrons de la pila i el moviment 
dels ions del pont salí. 
c) Calculeu el valor de la força electromotriu estàndard d’aquesta pila a 25 °C i 
indiqueu raonadament l’elèctrode que actuarà de càtode en la pila. 
 

18. Un corrent elèctric circula per dues cel.les d'electròlisi connectades en sèrie. La 
primera conté una dissolució aquosa de clorur d'or(III) i la segona, una 
dissolució aquosa de sulfat de coure(II). Al càtode de la primera cel.la s'hi 
dipositen 5 g d'or. 
a) Calculeu la massa de coure que s'ha dipositat al càtode de la segona cel.la. 
b) Quants electrons hauran circulat pel circuit? 
Dades: masses atòmiques: Cu = 63,5; Au = 197. NA = 6,022 � 1023 
 

19. En una electròlisi de clorur de sodi fos es dipositen 5 g de sodi al càtode. 
a) Calculeu els grams de clor que es produeixen a l'ànode i determineu el 
volum que ocupa aquest gas a una pressió de 2 atm i a una temperatura de 
50° C. 
b) Quants minuts trigarà a produir-se aquesta quantitat de clor si s'utilitza un 
corrent elèctric de 2,5 A? 
Dades: masses atòmiques: Cl = 35,5; Na = 23. R = 8,31 J � K–1 � mol–1 1 atm = 
1,013 � 105 Pa 
 

20. El procés Hall de fabricació d'alumini es realitza mitjançant l'electròlisi d'òxid 
d'alumini fos. 
a) Escriviu els processos que tenen lloc a l'ànode i al càtode. 
b) Calculeu el temps necessari per fabricar 9 g d'alumini si s'utilitza un corrent 
elèctric de 10 A i el rendiment de l’operació és del 80%. 
Dades: Massa atòmica de l'alumini = 27; 1F = 96.500 C. 
 

21. Un corrent elèctric d'intensitat 0,965 A passa durant 104 s a través d'una cel�la 
electrolítica que conté 1 litre d'una solució de clorur de potassi 0,1 M, i se 
n’obté clor gas i hidrogen gas. Calculeu: 
a) El volum de clor i el nombre de molècules d'hidrogen obtinguts a 300 K i 105 
Pa. 
b) El pH de la solució al final de l’electròlisi si se suposa que el volum total no 
varia durant el procés. 
Dades: constant de Faraday: 96500 C; nombre d'Avogadro: 6,022 � 1023; 
constant dels gasos: 8,31 J � K–1 � mol–1 
 

22. Es fa l'electròlisi d'una dissolució aquosa de nitrat de sodi fent-hi circular un 
corrent de 5 A durant 30 minuts. Als elèctrodes s'hi descarreguen els ions 
hidrogen i els ions hidroxil de la dissolució. 
a) Escriviu els processos catòdic i anòdic que hi tenen lloc. 



b) Determineu la càrrega elèctrica que ha circulat expressada en coulombs i 
mols d'electrons i calculeu la massa d'aigua descomposta. 
Dades: masses atòmiques: O = 16; H = 1. 1F = 96500 C 
 

23. Una cel�la electrolítica conté una dissolució de clorur de coure (II) a la qual 
s’han introduït dos elèctrodes de platí units externament a un generador de 
corrent continu. Es fa circular per la cel�la un corrent de 5 A durant 30 minuts i 
s’observa l’aparició d’un sòlid vermellós que es diposita sobre un dels 
elèctrodes, mentre que en l’altre es produeix un despreniment gasós. 
a) Raoneu en quin dels elèctrodes (ànode o càtode) té lloc cada fenomen i 
indiqueu les reaccions que es produeixen en cadascun. 
b) Calculeu la massa de sòlid que es diposita. 
Dades: masses atòmiques: H = 1; O = 16; Cl = 35,5; Cu = 63,5; F = 96500 C � 
mol–1 
 

24. El sodi metàl�lic s’obté industrialment per electròlisi del clorur de sodi fos. 
a) Indiqueu en quin elèctrode (ànode o càtode) tindrà lloc la producció de sodi 
metàl�lic i escriviu la reacció corresponent. 
b) Si es fa circular un corrent de 80 A durant 30 minuts per un recipient que 
conté clorur de sodi fos, calculeu la càrrega que ha circulat i la massa de sodi 
que s’obté. 
c) Es podria obtenir sodi metàl�lic electrolitzant una dissolució de clorur de 
sodi? Justifiqueu la resposta. 
Dades: masses atòmiques: Na = 23; Cl = 35,5; F = 96500 C � mol–1 
 

25. . Per una cel�la electrolítica que conté bromur de potassi fos es fa circular un 
corrent continu de 3 A durant una hora. 
a) Indiqueu quins són els productes de la reacció i escriviu els processos que 
tenen lloc al càtode i a l’ànode. 
b) Calculeu la massa (en g) que s’obté de cada producte. 
c) Tots dos productes poden provocar cremades a la pell; a més, un d’ells és 
molt verinós i l’altre produeix gasos inflamables en contacte amb l’aigua. 
Segons això, indiqueu quina o quines de les següents indicacions de perillositat 
cal posar a l’envàs de cada producte: 

 
Dades: masses atòmiques: K = 39,1; Br = 79,9; F = 96500 C � mol–1 
 

26. Es vol dipositar electrolíticament una capa de 0,005 mm d’or sobre una moneda 
metàl�lica que té una superfície total de 3 cm2. Per fer-ho s’introdueix la 
moneda en un bany que conté ions Au3+, i es connecta a un circuit pel qual 
circula un corrent de 0,1 A. 
a) Indiqueu si la moneda haurà d’actuar com a ànode o com a càtode.  
b) Escriviu la reacció que tindrà lloc a l’elèctrode. 
c) Calculeu la massa d’or que cal dipositar. 
d) Determineu el temps que haurà de circular el corrent. 
Dades: masses atòmiques: Au = 197; Densitat de l’or = 19,3 g � cm–3; 1 
Faraday = 96 485 C � mol–1 
 



27. En la indústria, l’electròlisi del clorur de sodi en fusió permet l’obtenció de sodi 
metàl�lic i clor gasós. Es fa circular durant una hora un corrent elèctric de 195 
kA per una cel�la electrolítica industrial que conté clorur de sodi fos. 
a) Escriviu les reaccions que tenen lloc a l’ànode i al càtode de la cel�la. 
b) Calculeu els mols d’electrons que han circulat per la cel�la. 
c) Calculeu les masses de sodi i de clor gasós que s’obtenen en l’electròlisi. 
Dades: Na = 23,0; Cl = 35,5; F = 96 485 C mol–1 
 

28. Quan es fa l’electròlisi en una solució d’una sal soluble d’un metall divalent, fent 
passar un corrent de 3,00 A durant cinc hores, es dipositen 18,29 g de metall. 
a) Calculeu la massa atòmica del metall. 
b) Indiqueu el nom de l’elèctrode on es diposita el metall, escriviu la reacció 
que hi té lloc i raoneu si es tracta d’una oxidació o d’una reducció. 
c) Tenint present el que representa la constant de Faraday, calculeu, 
expressant el resultat en coulombs, la càrrega de l’ió divalent del metall. 
DADES: Constant de Faraday = F = 96500 C�mol–1; NA = 6,022 � 1023. 

 



Test 13 

 

 

 

 



Test 14 

 

 

 
 



ESTRUCTURA DE LA MATÈRIA. SISTEMA PERIÒDIC. ENLLAÇ 
QUÍMIC 
 

1. Els elements Na,Mg, S i Cl pertanyen al tercer període de la taula periòdica i 
tenen, respectivament, 1, 2, 6 i 7 electrons a la capa de valència. 
a) Raoneu quins seran els ions monoatòmics més estables d’aquests elements. 
b) Ordeneu els elements per energies d’ionització creixents i justifiqueu la 
resposta. 
c) Formuleu el compost que previsiblement formarà el Mg amb el Cl i indiqueu 
el tipus d’enllaç existent en aquest compost. 
d) En determinats casos el sofre presenta l’estat d’oxidació +2. Raoneu el tipus 
d’enllaç que s’establirà entre el S i el Cl quan aquests dos elements reaccionin 
entre si per formar diclorur de sofre. Establiu la geometria molecular d’aquest 
compost i raoneu si serà polar o no. 
 

2. D'acord amb la teoria de la repulsió dels parells d'electrons de valència: 
a) Indiqueu justificadament la geometria de les molècules de triclorur de bor i 
de triclorur de fòsfor. 
b) Raoneu quina de les dues molècules tindrà el moment dipolar més gran. 
Dades: nombres atòmics: B = 5; Cl = 17; P = 15 
 

3. Considereu els elements X, Y i Z de nombres atòmics 11, 17 i 30 
respectivament. Indiqueu raonadament: 
a) La configuració electrònica de cadascun d'ells i el grup i el període de la taula 
periòdica al qual pertanyen. 
b) El tipus d'enllaç al qual donarà lloc la unió d’ X-Y, Y-Y i Z-Z. 

 
4. a) Indiqueu el nombre atòmic del primer element amb un electró en l'orbital 5s 

en el seu estat fonamental. Justifiqueu la resposta. 
b) Determineu la longitud d’ona més curta en l’espectre d’absorció 

d’hidrogen atòmic, sabent que el seu potencial d’ionització és de 13,6 eV. 
Dades: 1eV = 1,6 � 10–19 J; c = 3 � 108 m/s ; h = 6,62 � 10–34 J � s 

 
5. Suposem que X i Z són elements de la taula periòdica amb nombre atòmic 12 i 

9 respectivament. 
a) Indiqueu raonadament quina d'aquestes serà la fórmula més probable del 
compost format entre ells: XZ2; X2Z; X2Z3; XZ, i indiqueu quin tipus d'enllaç 
existirà entre X i Z. 
b) Indiqueu quin element tindrà una energia d’ionització més gran. 

 
6. La polaritat o apolaritat de les molècules determina en part les propietats 

físiques de les substàncies corresponents. 
a) Justifiqueu si pot ser apolar una molècula amb enllaços polars entre els seus 
àtoms. 
b) La molècula BF3 és apolar, mentre que la molècula PH3 és polar. Justifiqueu 
la diferència. 
c) Justifiqueu la geometria de la molècula de H2S i indiqueu si serà polar. 
d) Justifiqueu quin enllaç intermolecular serà més fort: l'existent entre les 
molècules de fluor o bé l’existent entre les molècules de fluorur d'hidrogen. 

 
7. L'energia d’ionització del liti és 517,4 kJ � mol–1. 

a) Definiu energia d’ionització. 



b) Calculeu la longitud d'ona màxima d'una radiació capaç d’ionitzar àtoms de 
liti en estat fonamental. 
Dades: h: 6,63 � 10–34 J � s; nombre d'Avogadro: 6,023 � 1023; velocitat de la 
llum en el buit: 3 � 108 m � s–1 

 
8. Quan un electró excitat situat en el tercer nivell d'energia d'un àtom d'hidrogen 

salta fins al primer nivell, s'emet radiació electromagnètica la freqüència de la 
qual està determinada per l'equació: = RH (1/n2 – 1/n'2) 
a) Calculeu la freqüència i la longitud d'ona de la radiació. 
b) Calculeu l'energia dels fotons corresponents a aquesta radiació. 
Dades: RH: 3,29 � 1015 s–1; constant de Plank: 6,62 � 10–34 J � s; velocitat de la 
llum en el buit: 3,0 � 108 m � s–1  
Nota: n i n' són, respectivament, els nivells fonamental i excitat. 

 
9. En els següents parells de molècules una molècula és polar i l’altra és apolar. 

HI; I2 
NH3; BF3 
H2O; BeCl2 

a) Quina serà la geometria de cadascuna? Justifiqueu la resposta. 
b) Indiqueu raonadament en cada cas quina és la polar i quina la que no ho és. 

 
10. Els elements A, D, E i G del tercer període de la taula periòdica tenen els 

electrons de valència següents: 
A: 1 electró de valència 
D: 4 electrons de valència 
E: 2 electrons de valència 
G: 7 electrons de valència 

a) Indiqueu la configuració electrònica de l'últim nivell i a quin grup de la taula 
periòdica pertany cada element. 
b) Si es formen els dos compostos binaris següents: 

compost 1: format per A i G 
compost 2: format per D i G, 

expliqueu si aquests compostos seran iònics, covalents o moleculars en fase 
sòlida i indiqueu-ne la fórmula. 

 
11. La configuració electrònica dels àtoms d'un determinat element químic acaba 

amb quatre electrons en els orbitals p del tercer nivell. 
a) Indiqueu raonadament el nombre d'electrons d'aquest àtom i el nombre 
atòmic de l'element. 
b) Indiqueu el grup i el període de la taula periòdica al qual pertany. 
c) Justifiqueu quina és la càrrega previsible del seu ió més estable. 
d) Compareu la seva energia d'ionització amb la de l'element situat al lloc 20 de 
la taula periòdica. 

 
12. a) Justifiqueu la geometria de les molècules: CHCl3, NH3, SF4 i BCl3. 

b) Indiqueu quines molècules són polars. És possible que una molècula 
amb enllaços polars sigui apolar? Justifiqueu les respostes. 

 
13. Els elements A, B i C estan situats en el tercer període de la taula periòdica i 

tenen, respectivament, 2, 4 i 7 electrons de valència. 
a) Indiqueu la configuració electrònica de cadascun i justifiqueu a quin grup 
pertanyen. 



b) Justifiqueu quin compost seria previsible esperar que formessin els elements 
A i C, i quin tipus d’enllaç presentaria. 
c) Feu el mateix que en b) per als elements B i C. 

 
14. Per als compostos següents, justifiqueu quina serà la seva geometria utilitzant 

el model de repulsió dels parells d’electrons de valència. Indiqueu també, en 
cada cas, si les molècules són o no polars: 
a) CF4 
b) NF3 
c) BF3 
d) BeI2 
e) CHCl3 
Dades: nombres atòmics: H = 1, Be = 4, B = 5, C = 6, N = 7, F = 9, Cl = 17, I 
= 53. 

 
15. Considereu els elements de nombres atòmics 12, 16, 19, 35. 

a) Escriviu les configuracions electròniques corresponents i indiqueu 
raonadament a quin període de la taula periòdica pertanyen. 
b) Justifiqueu quins d'aquests elements es poden combinar entre si per formar 
compostos iònics. 

 
16. Quatre àtoms, A, B, C i D, tenen nuclis amb les característiques següents: 

 
a) Definiu element químic i indiqueu quins dels quatre àtoms són del mateix 
element. Justifiqueu la resposta. 
b) Doneu la configuració electrònica d'aquest element en estat fonamental. 
c) Feu un esquema de la taula periòdica i indiqueu on es troba aquest element. 

 
17. a) Justifiqueu la geometria que presenten les molècules de sulfur d'hidrogen i 

de tetrabromur de carboni. 
b) Indiqueu raonadament quina molècula tindrà moment dipolar i quina 

es dissoldrà en aigua. 
Dades: nombres atòmics: S = 16; C = 6; Br = 35; H = 1 

 
18. Considerem dos elements A i B, de números atòmics respectius 17 i 38. 

a) Escriviu les seves configuracions electròniques en l’estat fonamental.  
b) Indiqueu a quin grup i a quin període pertany cadascun. 
c) Justifiqueu quin serà l’ió més probable de l’element B. 
d) Expliqueu raonadament quin dels dos elements té l’energia d’ionització més 
gran. 

 
19. Anomenem A i B dos tipus d’àtoms amb els nombres atòmics 16 i 19, 

respectivament. 
a) Escriviu les configuracions electròniques fonamentals d’A i B. 
b) Justifiqueu quin dels dos àtoms tindrà el valor més petit de l’energia de 
ionització. 
c) Raoneu quin tipus de compost poden formar aquests dos àtoms. 



d) Suposant que la ionització d’un àtom té lloc per absorció d’un fotó de 
radiació ultraviolada, de longitud d’ona λ= 2856 Å, trobeu l’energia de 
ionització d’aquest àtom (en kJ � mol–1) sabent que l’energia del fotó és .  
Dades: h = 6,62 � 10–34 J � s; c = 3 � 108 m � s–1; 1 Å = 10–10 m; NAvogadro = 
6,022 � 1023 mol–1 

 
20. Els símbols 126C i 146C corresponen a dos tipus d’àtom de carboni. 

a) Indiqueu quin nom reben aquests tipus d’àtoms i en què es diferencien.  
b) Doneu la configuració electrònica dels àtoms anteriors en el seu estat 
fonamental. 
c) Indiqueu quin és el compost estable més senzill que formen el carboni i el 
clor (nombre atòmic = 17) i justifiqueu la geometria que tindrà la molècula. 
Esmenteu també algun altre compost que tingui la mateixa geometria. 

 
21. Dos àtoms d’hidrogen es troben en els estats excitats corresponents als nivells 

n = 2 i n = 4, respectivament. Si aquests àtoms tornen directament al seu estat 
fonamental: 
a) Justifiqueu si els àtoms emetran o absorbiran energia en forma de radiació. 
b) Raoneu per a quin dels dos àtoms la radiació electromagnètica implicada 
tindrà més energia i per a quin la longitud d’ona serà més gran. 
c) Definiu energia de ionització d’un àtom i discutiu com varia amb la seva 
grandària. 

 
22. La configuració electrònica de la capa de valència d’un element químic en l’estat 

fonamental és 4s24p5. 
a) Indiqueu quin és el nombre atòmic d’aquest element, així com el grup i el 
període als quals pertany, justificant adequadament les respostes. 
b) En combinació amb el fòsfor, aquest element forma un compost de fórmula 
PX3. Justifiqueu quina geometria presentarà una molècula d’aquest compost. 
Dades: nombre atòmic del fòsfor: 15 

 
23. Justifiqueu, a partir de les estructures electròniques de valència (o de Lewis), 

quina és la geometria més probable de les molècules següents, i indiqueu 
també si tindran caràcter polar o no: 
a) BF3 
b) NF3 
c) CO2 
d) H2S 
Dades: nombres atòmics: H = 1; B = 5; C = 6; N = 7; O = 8; F = 9; S = 16 

 
24. Justifiqueu, a partir de les estructures electròniques de valència (o de Lewis), 

quina és la geometria més probable de les molècules següents i indiqueu també 
si tindran caràcter polar o no: 
a) CHCl3 
b) CBr4 
c) Cl2O 
d) NH3 
Dades: nombres atòmics: H = 1; C = 6; N = 7; O = 8; Cl = 17; Br = 35 

 
25. a) Representeu les estructures de Lewis dels elements nitrogen, oxigen i clor. 

b) D’acord amb la teoria de la repulsió dels parells d’electrons de 
valència, justifiqueu les estructures i la geometria de les molècules NCl3, Cl2O i 



NO, i indiqueu, a més a més, el tipus d’enllaç que es forma i si les molècules 
són polars o no. 
Dades: nombres atòmics: N = 7, O = 8, Cl = 17 

 
26. Aplicant la teoria de la repulsió dels parells d’electrons de la capa de valència, 

establiu la geometria de les molècules següents: 
a) CF4, NF3 i BF3. 
b) Raoneu en cada cas si la molècula serà polar o apolar. 
c) Definiu àcid i base de Lewis i raoneu si alguna de les molècules indicades en 
l’apartat a) podrà actuar d’àcid o de base de Lewis. 
Dades: nombres atòmics: B; Z = 5 C; Z = 6 N; Z = 7 F; Z = 9 

 
27. L’energia d’ionització de l’estat fonamental del sodi és 495,8 kJ mol–1. 

a) Calculeu l’energia necessària per ionitzar 10 g de sodi gasós des del seu 
estat fonamental. 
b) Expresseu el valor de l’energia d’ionització del sodi en eV àtom–1.  
c) Calculeu la longitud d’ona de la radiació capaç d’ionitzar el sodi gasós. 
Dades: velocitat de la llum en el buit (c) = 3,000 108 m s–1 
càrrega de l’electró (e) = 1,602 10–19 C 
nombre d’Avogadro (NA) = 6,022 1023 mol–1 
constant de Plank (h) = 6,626 10–34 J s 
massa atòmica del Na = 23,00 

 
28. . Els elements Na,Mg, S i Cl pertanyen al tercer període de la taula periòdica i 

tenen, respectivament, 1, 2, 6 i 7 electrons a la capa de valència. 
a) Raoneu quins seran els ions monoatòmics més estables d’aquests elements. 
b) Ordeneu els elements per energies d’ionització creixents i justifiqueu la 
resposta. 
c) Formuleu el compost que previsiblement formarà el Mg amb el Cl i indiqueu 
el tipus d’enllaç existent en aquest compost. 
d) En determinats casos el sofre presenta l’estat d’oxidació +2. Raoneu el tipus 
d’enllaç que s’establirà entre el S i el Cl quan aquests dos elements reaccionin 
entre si per formar diclorur de sofre. Establiu la geometria molecular d’aquest 
compost i raoneu si serà polar o no. 

 
29. Responeu a les qüestions següents: 

a) Definiu energia d’ionització d’un element. 
b) El liti, el sodi i el potassi són tres metalls alcalins de nombres atòmics 3, 11 i 
19, respectivament. Assigneu, de manera raonada, a cadascun d’aquests 
metalls un dels següents valors possibles pel que fa a l’energia d’ionització: 
100, 119 i 124 kcal/mol. 
c) Raoneu com varia l’energia d’ionització al llarg d’un període de la taula 
periòdica. 
d) Argumenteu la veritat o falsedat de l’afirmació següent: qualsevol metall 
alcalí és més electropositiu que qualsevol metall alcalinoterri. 

 



Tema 0: FORMULACIÓ INORGÀNICA 
1. Formulació: 
 
1.  Òxid de cesi. 11.  CdO 
2.  Heptaòxid de dibrom 12.  Cl2O7 
3.  Fluorur d’argent 13.  Li2O2 
4.  Sulfur de bari 14.  KH 
5.  Trisulfur de dibor 15.  MgBr2 
6.  Àcid nitrós 16.  HgS 
7.  Nitrat de bari 17.  NCl3 
8.  Fosfat de bari 18.  Pt(OH)2 
9.  Àcid difosfòric 19.  H2SO4 
10. Hidròxid de níquel (II) 20.  Na ClO2 
 
2. Formulació i nomenclatura. 
 
SnCl4 Àcid hiponitròs 
PbO2 Fosfat d’alumini 
Ca(NO3)2 Carbonat de ferro (III) 
HBrO3 Pentaclorur de fòsfor 
Hg(IO)2 Hidrur de calci 
Al4C3 Nitrur de magnesi 
BeH2 Bromur de bari 
H2S Òxid de crom (VI) 
Na2O2 Sulfur de níquel (III) 
Ni(ClO3)2 Peròxid de calci 
 
3. Formula i anomena: 
 
FORMULA ANOMENA 
Carbonat d’alumini Cu(NO3)2 
Sulfat de ferro (III) FeHPO4 
Sulfur d’amoni KClO4 
Dicromat de potassi AuOH 
Hidrogensulfit de calci CoF2 
Hidrogen carbonat de calci Cu2O 
Sulfat de níquel (II) NaH2PO4 
Nitrat de mercuri (II) KMnO4 
Carbonat de Zinc HgSO3 
Sulfur de ferro (III) Pb(HSO4)4 
 
4. Formula i anomena: 
 
FORMULA ANOMENA 
Silà NaHSO4 
Permanganat de liti MgO 
Àcid pirofosfòric CaCrO4 
Dicromat d’amoni Cd(ClO4)2 
Clorat de calci K2Cr2O7 



Sulfur de bari (NH4)2SO4 
Clorur d’or (III) Ca3N2 
Pentabromur de fòsfor ZnS 
Hidrogensulfat d’estronci SnO2 
Àcid hiponitròs Na4P2O7 
 
5. Formuleu i anomeneu: 

 
1. HI 11.  Bromur d’hidrogen 
2. CaH2 12.  Hidrur de cesi 
3. KH 13.  Selenur d’hidrogen 
4. SiH4 14.  Amoníac 
5. CuH 15.  Àcid sulfhídric 
6. CuO 16.  Òxid de sodi 
7. Au2O3 17.  Òxid de magnesi 
8. K2O 18.  Pentaòxid de difòsfor 
9. PbO 19.  Heptaòxid de diclor 
10. CaO 20.  Òxid de ferro (II) 
 

6. Formuleu i anomeneu: 
 
1. PBr3 11.  Clorur de bari 
2. N2S5 12.  Sulfur de magnesi 
3. Au2S 13.  Fluorur de liti 
4. AsI5 14.  Iodur de crom (III) 
5. CF4 15.  Bromur de plata 
6. HNO3 16.  Àcid nitròs 
7. HBrO 17.  Àcid fosfòric 
8. H4P2O7 18.  Àcid bròmic 
9. H2SO4 19.  Àcid disulfúric 
10. HClO4 20.  Àcid hipocloròs 

 
7. Formuleu i anomeneu: 
 

1. AsH3 11.  Sulfur d’hidrogen 
2. LiH 12.  Tetrahidrur d’estany 
3. HBr 13.  Hidrur de fòsfor 
4. CH4 14.  Hidrur d’alumini 
5. HCl 15.  Hidrur de calci. 
6. Na2O 16.  Òxid de coure (I) 
7. Cu2O 17.  Òxid d’estany (IV) 
8. FeO 18.  Pentaòxid de dinitrogen 
9. MgO 19.  Triòxid de dicrom 
10. PbO2 20.  Òxid de níquel (II) 
 

8. Formuleu i anomeneu: 
 

1. ICl 11.  Nitrur d’alumini 
2. AsI3 12.  Tetraclorur de carboni 
3. PBr5 13.  Bromur de calci 
4. PbF2 14.  Sulfur de plata 
5. Na2S 15.  Triclorur de fòsfor 



6. HNO2 16.  Àcid sulfúric 
7. H3PO3 17.  Àcid pirofosfòric 
8. HIO3 18.  Àcid nítric 
9. HClO 19.  Àcid hipoiodòs 
10. H2S2O7 20.  Àcid perbròmic 

 
9. Formulació: 
 

1.  Àcid hipobromós 11.  (NH4)3PO4 
2.  Nitrat de liti 12.  Ca(ClO3)2 
3.  Clorat d’alumini 13.  PbSO3 
4.  Carbonat de ferro(III) 14.  H3PO3 
5.  Hidrogencarbonat de sodi 15.  Sn(OH)4 
6.  Diòxid de clor 16.  SF2 
7.  Hidrur de cobalt (II) 17.  AsI3 
8.  Bromur de platí (IV) 18.  PbS 
9.  Dihidròxid de ferro 19.  CdH2 
10. Hidròxid d’escandi 20.  CaO 

 
 

 



ESTEQUIOMETRIA 
 

1. Es dissolen 50 dm3 de gas clor mesurats a 1,013 � 105 Pa i 25° C dins una 
dissolució que conté 8,3 g de iodur de potassi. 
a) Escriviu l'equació de la reacció química que hi té lloc. 
b) Indiqueu el reactiu limitant i l'excés, en grams, de l'altre reactiu. 
c) Calculeu la massa de iode que s'hi obté. 
Dades: masses atòmiques: I=127; K=39; Cl=35,5. R=8,31 J � K–1�mol–1 

 
2. Al laboratori disposem d'àcid sulfúric comercial de densitat 1,74 g � cm–3 i de 

93,64% en massa. 
a) Determineu el volum d'aquesta solució que és necessari per preparar 100 
cm3 de dissolució 1 M d'àcid sulfúric. 
b) Expliqueu com prepararíeu aquesta solució al laboratori i anomeneu el 
material que utilitzaríeu 
Dades: masses atòmiques: S = 32; O = 16; H = 1 

 
3. En cremar 2,500 g d’un compost orgànic que conté C, H i O, s’obtenen 3,667 g 

de diòxid de carboni i 1,501 g d’ aigua. 
a) Determineu la fórmula empírica del compost. 
b) Si la massa molecular del compost és de 60 g � mol–1, dibuixeu i anomeneu 
dos isòmers que estiguin d'acord amb aquestes dades. 
Dades: masses atòmiques: C = 12; O = 16; H = 1 

 
4. Per conèixer la composició d'un aliatge de zinc i alumini es pesa 1,0 g de 

mostra i s'ataca amb un excés d'àcid clorhídric diluït. El zinc i l'alumini 
reaccionen amb l'àcid i s'obtenen clorur de zinc i clorur d'alumini. A les dues 
reaccions es desprèn hidrogen gas que, mesurat a 300 K i 1,01 � 105 Pa, ocupa 
un volum d’1,2 dm3. 
a) Escriviu les reaccions químiques que tenen lloc. 
b) Calculeu la composició de l'aliatge. 
Dades: constant dels gasos: R: 8,31 J � K–1 � mol–1;  
masses atòmiques:  Zn:65, 4; Al:27 

 
5. a) Calculeu quin volum de diòxid de carboni, mesurat a 298K i 1,01�105 Pa de 

pressió, es formarà quan es cremin 55,0 g de gas propà. 
b) Si en la combustió d’un mol de gas propà mesurat a 298 K i 1,01�105 Pa es 
desprenen 2220 kJ d’energia en forma de calor, calculeu la massa d’aigua que 
es pot escalfar des de la temperatura de 15 °C fins a 85 °C si es cremen 55 g 
de propà, suposant que tota la calor sigui aprofitable.  
Dades: Masses atòmiques: C=12; H=1; O=16. R=8,31 J � K–1 � mol–1; 
ce (capacitat calorífica específica de l’aigua) = 4,18 kJ � kg–1 � K–1. 

 
6. La sorra és insoluble en aigua i en tetraclorur de carboni. La sal comuna és 

soluble en aigua però no ho és en tetraclorur de carboni. L’àcid esteàric, 
CH3(CH2)16COOH, és insoluble en aigua i soluble en tetraclorur de carboni. 
a) Expliqueu, mitjançant un esquema, els passos que hauríeu de fer al 
laboratori per separar una mescla de sorra, sal comuna i àcid esteàric, i 
anomeneu els estris de laboratori que faríeu servir. 
b) Com podríeu provar que l'àcid esteàric obtingut és pur? 
c) Als envasos de tetraclorur de carboni i d’àcid esteàric s'observen, 
respectivament, els pictogrames següents: 



 
Indiqueu-ne i expliqueu-ne el significat. 

 
7. La benzina, encara que sigui una mescla, des del punt de vista termoquímic es 

pot considerar semblant a l’octà pur. En condicions estàndard la calor de 
combustió de l’octà és 5471 kJ � mol–1. 
a) Escriviu la reacció termoquímica de combustió de l’octà. 
b) Calculeu la calor produïda quan es crema 1,0 L de benzina (densitat 0,80 
g/mL) completament i en condicions estàndard a 25 °C. 
Dades: Masses atòmiques: C:12; H:1. 

 
8. En cremar 0,21 g d'un compost que només conté carboni i hidrogen es formen 

0,66 g de diòxid de carboni. 
a) Indiqueu la fórmula empírica del compost. 
b) Si la densitat d'aquest hidrocarbur és 1,87 g � cm–3 a una pressió d’1,03�105 
Pa i a una temperatura de 273 K, deduïu la fórmula molecular. 
Dades: masses atòmiques: C:12; H:1;  
constant dels gasos: R: 8,3 J � K–1 � mol–1 

 
9. Es disposa d'àcid sulfúric de concentració 20 % en massa i densitat d’1,2 g � 

cm–3. 
a) Calculeu el volum d'àcid necessari per neutralitzar 50 cm–3 d'una dissolució 
aquosa que conté 2,4 g d'hidròxid de liti. 
b) Expliqueu el procediment que seguiríeu al laboratori i indiqueu els estris que 
empraríeu  per fer la valoració. 
c) Als envasos d'àcid sulfúric s'observen les etiquetes de seguretat següents: 

 
Indiqueu-ne i expliqueu-ne el significat. 
Dades: Masses atòmiques: S = 32; Li = 7; O = 16; H = 1. 

 
10. Un recipient de 100 L conté una mescla de He i N2, la densitat de la qual és 0,5 

kg � m–3. El recipient es troba en condicions normals de pressió i temperatura. 
a) Trobeu el nombre de mols de cada gas. 
b) Determineu la pressió parcial de cada gas. 
c) Si el recipient on hi ha els gasos té un petit forat, justifiqueu qualitativament 
si variarà la composició de la mescla. 
Dades: masses atòmiques: He = 4, N = 14. 
R = 0,082 atm � L � K–1mol–1. 

 
11. Es dissolen en aigua 8,5 g de nitrat de sodi i 16,4 g de nitrat de calci, i la 

solució obtinguda es dilueix fins a 2 000 cm3. 
a) Determineu la concentració d'ions sodi i d'ions nitrat de la solució. 



b) Quants ions calci hi ha en 100 cm3 de la dissolució? 
Dades: masses atòmiques: N = 14; O = 16; Na = 23; Ca = 40.  
NA = 6,022 � 1023 

 
12. a) Calculeu la quantitat de sulfat de sodi necessària per preparar 200 ml d'una 

solució 0,8 M. 
b) Indiqueu com la prepararíeu al laboratori i l'utillatge que empraríeu. 
Dades: masses atòmiques: S = 32; O = 16; Na = 23 

 
13. El clorur de mercuri (II) es pot preparar per reacció directa dels seus elements. 

En un recipient s'introdueixen 80 g de mercuri i 40 g de clor. 
a) Quants grams de clorur de mercuri(II) es formaran 
b) Quantes molècules quedaran sense reaccionar? 
Dades: masses atòmiques: Cl = 35,5; Hg = 200,5. NA = 6,022 � 1023 

 
14. Disposem d'àcid nítric del 60% en massa i densitat 1,3 g � cm–3. 

a) Calculeu el volum d'aquest àcid que es necessita per preparar 500 cm3 d'una 
solució 0,5 M d'àcid nítric. 
b) Expliqueu com prepararíeu aquesta solució al laboratori i esmenteu el 
material que utilitzaríeu. 
Dades: masses atòmiques: N = 14; O = 16; H = 1 

 
15. A un recipient que conté octà (un dels components principals de la benzina i, 

per tant, immiscible amb l’aigua) hem abocat per error una certa quantitat 
d’aigua de mar (que podem considerar com una dissolució de clorur de sodi). 
a) Expliqueu quin procediment faríeu servir al laboratori per obtenir 
separadament els tres components de la mescla (octà, aigua i clorur de sodi), 
indicant el material que seria necessari utilitzar. 
b) Una dissolució saturada de clorur de sodi a 30 °C s’introdueix en un 
refrigerador a 5 °C. Expliqueu què s’observarà en el recipient quan la 
temperatura s’hagi estabilitzat. 
c) Expliqueu el significat del pictograma següent, que apareix a l’etiqueta de 
l’octà: 

 
 

16. El gas natural constitueix una important font d’energia. Una mostra de gas 
natural continguda en un recipient està composta per 16 g de metà i 6 g d’età. 
Afegim 100 g d’oxigen a aquesta quantitat de mescla gasosa i hi fem saltar una 
guspira elèctrica. 
a) Calculeu el percentatge en massa i el percentatge en volum dels components 
de la mescla abans d’introduir-hi l’oxigen. 
b) Escriviu les reaccions de combustió del metà i de l’età 
c) Calculeu la quantitat (en g) de cadascun dels compostos obtinguts després 
de la combustió de la mescla i, si n’hi ha, la quantitat de reactiu sobrant. 
Dades: masses atòmiques: C = 12, O = 16, H = 1. 

 



17. Un àcid orgànic està format per carboni, hidrogen i oxigen. De la combustió de 
10 g del compost s’obtenen 0,455 mol d’H2O i 0,455 mol de CO2. Sabem també 
que, en estat gasós, 1 g del compost ocupa 1 dm3 a 4,44 � 104 Pa i 473 K. 
a) Trobeu la massa molecular del compost. 
b) Determineu la fórmula molecular del compost. 
c) Indiqueu de quin compost es tracta i doneu-ne un isòmer. 
Dades: masses atòmiques: H = 1; C = 12; O = 16 
R = 0,082 atm � L � K–1 � mol–1 = 8,31 J � K–1 � mol-1. 

 
18. Un àcid sulfúric concentrat conté un 92% en massa d’àcid i la seva densitat és 

1813 kg � m–3. 
a) Calculeu el volum d’aquest àcid concentrat necessari per preparar 100 cm3 
d’una dissolució 0,10 M. 
b) Expliqueu com faríeu aquesta preparació al laboratori i anomeneu el material 
que utilitzaríeu. 
c) Indiqueu i justifiqueu quines precaucions cal prendre al laboratori en utilitzar 
l’àcid sulfúric. 
Dades: masses atòmiques: H = 1; O = 16; S = 32 

 
19. En un vas de precipitats es posen 5,0 g de pedra calcària, amb un contingut del 

42% en massa de carbonat de calci, i 50 cm3 d’àcid clorhídric 5 M. La reacció 
que es produeix condueix a la formació de clorur de calci, diòxid de carboni i 
aigua. 
a) Escriviu la reacció que té lloc. 
b) Indiqueu el reactiu limitant i la quantitat en excés de l’altre reactiu, 
expressada en mols. 
c) Calculeu el volum de diòxid de carboni alliberat a 25°C i 1 atm. 
d) Suposant que el volum final de la dissolució és de 50 cm3, calculeu la 
concentració molar final de clorur de calci i d’àcid clorhídric. 
Dades: masses atòmiques: H = 1; C = 12; O = 16; Cl = 35,5; Ca = 40 
R = 0,082 atm � L � K–1 � mol–1 = 8,31 J � K–1 � mol–1 
 

20. L’etiqueta d’un flascó d’àcid acètic concentrat indica que és del 84,2% en massa 
i que la seva densitat és 1,069 g � cm–3. 
a) Calculeu la concentració molar de l’àcid acètic del flascó. 
b) Determineu el volum de l’àcid concentrat necessari per preparar 100 cm3 de 
dissolució d’àcid acètic 3 M. 
c) Expliqueu com faríeu aquesta preparació al laboratori i anomeneu el material 
que utilitzaríeu. 
Dades: masses atòmiques: H = 1; C = 12; O = 16 
 

21. Una possible manera de neutralitzar un vessament d’àcid sulfúric és mitjançant 
una reacció amb hidrogencarbonat de sodi, a partir de la qual es forma sulfat 
de sodi, diòxid de carboni i aigua. 
a) Escriviu la reacció que té lloc. 
b) Si es vessa 1 L d’àcid sulfúric 18 M, determineu quina massa 
d’hidrogencarbonat de sodi caldrà afegir-hi com a mínim. 
c) Calculeu el volum de diòxid de carboni que s’obtindrà, mesurat a 1 atm de 
pressió i a 20°C de temperatura. 
d) Indiqueu el significat del pictograma següent, que apareix a les ampolles 
d’àcid sulfúric: 



 
Dades: masses atòmiques: H = 1; C = 12; O = 16; Na = 23; S = 32 
R = 0,082 atm � L � K–1 � mol–1 = 8,31 J � K–1 � mol–1 
 

22. a) Calculeu quin volum d’una dissolució 1,2 M d’hidròxid de sodi s’ha de diluir 
fins a 500 cm3 per obtenir una dissolució de concentració 4,8�10–2 mol � dm–3. 
b) Expliqueu el procediment i els estris de laboratori que utilitzaríeu per 
preparar aquesta dissolució diluïda. 
c) Indiqueu si caldria posar cap advertència de perillositat en el flascó de 
l’hidròxid de sodi i en cas afirmatiu quina seria. 
 

23. Es crema una mostra de 0,876 g d’un compost orgànic que conté carboni, 
hidrogen i oxigen, i s’obté 1,76 g de diòxid de carboni i 0,72 g d’aigua. 
a) Determineu la massa d’oxigen que hi ha a la mostra. 
b) Trobeu la fórmula empírica del compost. 
c) El compost en qüestió és un àcid orgànic. Justifiqueu de quin àcid es tracta i 
doneu la seva fórmula. 
Dades: masses atòmiques: H = 1; C = 12; O = 16 
 

24. La concentració d’un àcid nítric comercial és del 60% en massa, i la seva 
densitat és 1,31 g � cm–3. 
a) Calculeu la molaritat de l’àcid nítric comercial. 
b) Indiqueu quin volum d’àcid nítric comercial és necessari per preparar 500 
cm3 d’àcid nítric 0,2 molar. 
c) Expliqueu de quina manera faríeu aquesta preparació al laboratori i quin 
material caldria utilitzar. 
Dades: masses atòmiques: N = 14; O = 16; H = 1 
 

25. En un mateix recipient hi ha 5 mol de metà i 3 mol de monòxid de carboni, que 
exerceixen una pressió total de 3 atm contra les parets. 
a) Trobeu la pressió parcial de cada gas. 
b) Trobeu la temperatura si el volum del recipient és de 80 litres. 
c) Si en el recipient s’introdueixen 11 g de diòxid de carboni, sense variar la 
temperatura, calculeu la pressió final de la mescla i justifiqueu com variarà la 
pressió parcial del metà. 
Dades: masses atòmiques: C = 12; O = 16; H = 1 
R = 8,31 J � K–1mol–1 = 0,082 atm � L � K–1mol–1 
 

26. Es dissolen 32 g de naftalè sòlid (C10H8) en 368 g de toluè (C7H8) i s’obté una 
dissolució de densitat 0,892 g � cm–3. 
a) Trobeu la concentració molar de naftalè a la dissolució. 
b) Escriviu les reaccions de combustió dels dos components de la dissolució. 
c) Trobeu el volum d’oxigen, mesurat en condicions normals, necessari per 
cremar completament la dissolució. 
Dades: masses atòmiques: H = 1; C = 12; O = 16 
R = 0,082 atm � L � K–1 � mol–1 = 8,31 J � K–1 � mol–1 
 



27. Disposem de propanol líquid pur (CH3CH2CH2OH) i d’una dissolució 1 M de iodur 
de potassi (KI). Volem preparar 500 cm3 d’una dissolució aquosa que contingui 
0,04 mol � dm–3 de iodur de potassi i 0,4 mol � dm–3 de propanol. 
a) Calculeu els volums de cadascuna de les dissolucions de partida que cal 
utilitzar per fer aquesta preparació. 
b) Descriviu de manera detallada el procediment de laboratori que cal seguir 
per fer la preparació i anomeneu el material que cal emprar. 
Dades: masses atòmiques: H = 1; C = 12; O = 16 
densitat del propanol = 0,80 g � cm–3 
 

28. El benzè (C6H6) és líquid a la temperatura ordinària i té una densitat de 878 kg � 
m–3. 
a) Escriviu la reacció de combustió del benzè. 
b) Si cremem 50 cm3 de benzè, calculeu el volum d’aire necessari per a la 
combustió, mesurat a 20 °C i 1 atm. 
c) Trobeu també el nombre de molècules de CO2 obtingudes en la combustió. 
Dades: masses atòmiques: H = 1; C = 12; O = 16 
R = 0,082 atm�L/K�mol = 8,31 J � K–1mol–1. contingut d’oxigen a l’aire: 20% en 
volum. NA = 6,022 � 1023 mol–1 
 

29. Una mostra d’1,5 g d’un aliatge de Zn i Al que conté un 40% en massa de zinc 
es tracta amb un excés d’àcid sulfúric fins a la seva dissolució completa i s’obté 
un despreniment gasós d’hidrogen. 
a) Calculeu la fracció molar de zinc i alumini a la mostra. 
b) Escriviu les reaccions que tenen lloc. 
c) Determineu el volum d’hidrogen que es desprèn, mesurat en condicions 
normals. 
Dades: masses atòmiques: H = 1; O = 16; Al = 27; S = 32; Zn = 65,4 
R = 0,082 atm � L � K–1 � mol–1 = 8,31 J � K–1 � mol–1 
 

30. Un àcid nítric concentrat té un 86% en massa d’àcid pur, i una densitat d’1,465 
g/cm3. 
a) Calculeu-ne la concentració en mol/dm3. 
b) Trobeu el volum de l’àcid concentrat necessari per preparar 100 cm3 d’àcid 
nítric de concentració 4 M. 
c) Expliqueu com es faria la preparació al laboratori, i esmenteu el material 
emprat i les mesures de seguretat necessàries per treballar amb àcids 
concentrats. 
Dades: masses atòmiques: H = 1, N = 14, O = 16 

 
 
 

 


