
EXAMEN QUÍMICA 06-07 
L'alumne ha de triar i resoldre un problema entre els dos proposats 
 
PROBLEMA 1 
L’òxid de manganès (IV) reacciona amb una dissolució d’àcid clorhídric segons la 
reacció: 

2 2 2 2MnO HCl MnCl Cl H O+ → + +  
a) Ajusteu la reacció (1,5 punts) 
b) Calculeu el percentatge en pes de Mn en una mostra que conté MnO2 si 1 g de 

la dita mostra reacciona exactament amb 25 ml d’una dissolució 0.1M en HCl 
(2,5 punts) 

Pesos atòmics: Mn (54.94), O (16), Cl (35,5), H (1) 
 
PROBLEMA 2 
Un compost químic d’interès en la síntesi de l’aspirina presenta la següent composició 
centesimal: 76.6% de carboni, 6.4% d’hidrogen i 17% d’oxigen.  

a) Determineu la fórmula empírica del compost (1,5 punts) 
b) Determineu la formula molecular, sabent que 2 g del dit compost a 300°C i 1 

atm de pressió ocupen un volum d'1 L. (1,5 punts) 
c) Proposeu una possible nomenclatura per al dit compost (1 punt) 
Pesos atòmics: C (12), O (16), H (1). R=0,082 atm·l·K-1·mol-1

 
L’alumne ha de triar i resoldre dos de les tres qüestions proposades 
 
QÜESTIÓ 1 
Donats els elements A i X de nombres atòmics 12 i 16 respectivament: 

a) Indiqueu les configuracions electròniques de les espècies A2+ i X2- (1 punt) 
b) Indiqueu quin dels dos elements tindrà major radi atòmic (0.5 punts) 
c) Ordeneu-los de major a menor energia d’ionització (0,5 punts) 
d) Dibuixeu les estructures de Lewis per a les espècies XH2 i XO3 indicant la seua 

geometria i polaritat (1 punt) 
 
QÜESTIÓ 2 

a) Formuleu els següents compostos orgànics (1,5 punts cada apartat): 
Butanal; àcid 3-metil hexanòic; 2-pentanol; 1-butí; fenol 
b) Nomeneu els següents compostos orgànics: 
CH2=CHCH2COCH3; C6H5NH2; CH3CH2NHCH3; HOOCCH2COOH; CH3OH 
 

QÜESTIÓ 3 
a) Quina és la concentració de H3O+ en 200 ml d’una dissolució 0.1M en HCl? 

(0,75 punts) 
b) Quin és el pH de la dissolució anterior? (0,75 punts) 
c) Quin serà el pH després de diluir amb aigua la dissolució anterior fins a un 

litre? (0,75 punts) 
d) Donat l’equilibri següent: (0,75 punts)  
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a. Com afectaria l’equilibri un augment de la pressió total 
b. Com afectaria l’equilibri una disminució en la quantitat d’hidrogen 
c. Com afectaria l’equilibri un augment de la temperatura 

 
 
 


