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Prova tipus examen selectivitat

1. Es prepara una solució d'un àcid fòrmic (HCOOH) barrejant 4.60 g d'aquest àcid en un vas 
de precipitats. Després la solució es passa quantitativament a un matràs de 500 ml i s'enrasa 
amb aigua. Es mesura el pH a 25 ºC i s'obté un valor de 2.22.
a) Quina és la constant d'acidesa d'aquest àcid a 25 ºC?
b) Quina hauria de ser la concentració d'una solució de HCl perquè tingués el mateix pH que 
la solució anterior?
Dades: MCOOH= 46 g mol-1.

2. A partir de solucions de Zn2+ 1M i Ag+ 1M i emprant una solució de KNO3 2M com a pont 
salí, es construeix al laboratori la pila següent, a 25 ºC:
Zn(s) | Zn2+

(aq) || Ag+
(aq) | Ag(s)

a) Escriviu les equacions de les dues semireaccions i l'equació iònica global de la pila. 
Calculeu-ne la força electromotriu (fem).
b) Dibuixeu un esquema de la pila. Indiqueu-hi la polaritat i el nom de cada elèctrode, 
indiqueu en quin sentit es mouen els ions en el pont salí.
Dades: Eº Zn2+/Zn= -0.76 V  ,  EºAg+/Ag= 0.80 V.

3. Per passar un mol de molècules de HCl des del nivell més baix de vibració fins al nivell de 
vibració següent es requereix una energia de 32.7 kJ.
a) Calculeu l'energia necessària per passar una molècula de HCl des de l'estat fonamental al 
primer excitat.
b) Calculeu la freqüència i la longitud d'ona de la radiació que hauria d'absorbir una 
molècula de HCl per realitzar aquest procés.
Dades: h=6.63·10-34 J s-1, c=3·108 m s-1, NA=6.022·1023 mol-1.

4. Un dels gasos més presents a la nostra vida és el metà. A partir de les dades següents, 
responeu a les qüestions:
CH4(g) + 2O2(g)  → CO2(g) + 2H2O(l)      ∆Hºc = -890.3 kJ mol-1

C(s) + O2(g)  → CO2(g)                                               ∆Hºc = -393.5 kJ mol-1

H2(g) + 1/2O2(g)  → H2O(l)                     ∆Hºc = -285.8 kJ mol-1 
a) Imagineu que us voleu dutxar amb aigua a una temperatura de 45 ºC. Tenint en compte 
que l'aigua entra a l'escalfador a 10 ºC i que en gasteu 30 dm3, digueu quina massa de metà 
cal cremar, a pressió constant, per escalfar-la.
b) Escriviu la reacció corresponent a l'entalpia estàndard de formació del metà i calculeu-ne 
el valor a 298 K.
Dades: Densitat de l'aigua= 1kg dm-3 , Capacitat calorífica de l'aigua= 4.18 J kg-1.
            MCH4= 16 g mol-1.

5. Tenint presents els principis de la cinètica química, doneu resposta a les qüestions següents:
a) Sense que calgui un catalitzador ni incrementar la temperatura, raoneu dues maneres 
d'augmentar la velocitat de la reacció entre el carbonat de calci sòlid i l'àcid clorhídric:
CaCO3(s) + 2HCl(aq) → Ca2+

(aq) + 2Cl-
(aq) + CO2(g) + H2O(l)

b) Raoneu la certesa o falsedat de l'afirmació següent: en una reacció en equilibri, la 
incorporació d'un catalitzador provoca un desplaçament de la situació d'equilibri cap a la 
formació de productes.


