
QUÍMICA 
 
MODEL EXAMEN UJI 
 
L�estudiant ha d�escollir i resoldre un problema dels dos proposats. 

 

PROBLEMA 1 
El peròxid de sodi, Na2O2, s�utiliza com a agent blanquejador en la fabricació de 
paper, fusta, etc., i com agent oxidant. Si s�afegeix un poc d�aigua sobre peròxid de 
sodi s�allibera oxigen en una reacció exotèrmica: 

2Na2O2 (s) + 2H2O (l) → 4NaOH (s) + O2 (g) 

a) Quin volum d�oxigen mitjà, en condicions normals de pressió i de temperatura, 
s�allibera quan reaccionen 10,0 g de Na2O2 amb aquesta reacció? 

b) Quina quantitat de calor s�allibera quan reaccionen 10,0 g de Na2O2 d�acord amb 
aquesta reacció? 

DADES 

�Hºf (NaOH(s)) = -425,6 kJ mol-1   ;  �Hºf (H2O(l)) = -285,8 kJ mol-1     

�Hºf (Na2O2(s)) = -511,7  kJ mol-1        ;        R = 0,082 atm. L mol-1 K-1 
 

(2 punts cada apartat). 

 

PROBLEMA 2 
A l�analitzar tres compostos diferents A, B i C, s�observa que els tres presentaven la 
mateixa massa molecular de 56, que tots aquests contenien únicament carboni i 
hidrogen, sent un 85,7% el percentatge de carboni. Posteriorment se sotmeteren a 
reaccions d�hidrogenació i s�obtingueren els compostos A�, B� i C�, s�observà al 
realitzar les anàlisi que A�, B� i C� eren un mateix compost. 
 

a) Calculeu la fórmula molecular dels compostos A, B i C. 

b) Escriviu les fórmules desenvolupades dels compostos A, B i C. 

 

Dades: masses atòmiques        C:12       H: 1. 

(2 punts cada apartat). 
 

 

 
 



 

L’alumne ha d’escollir i contestar dues de les tres questions proposades 

 

QUESTIÒ 1  

La configuració electrònica d�un element A és: 1s22s22p63s23p63d104s24p64d105s25p5. 

Explique raonadament, ¿quines de les següents afirmacions son correctes? 

1. El Sb (Z=51) te una energia de ionizació menor que l�àtom A. 

2. El Sn (Z=50) te un radi atòmic major que l�àtom A. 

3. La energia de ionizació del Cl (Z=17) és major que la de l�àtom A. 

4. De la combinació de l�element A amb l�element de Z=35 s�obtenen 

compostos fonamentalment iònics. 

5. L�element A és més electronegatiu que l�element de Z=17.              

(0,6 punts cada apartat) 

 

QUESTIÓ 2 

   Un dels problemes més importants que porta aparellat el desenvolupament 
industrial és l�emisió a l�atmòsfera de certs gassos contaminants. 

   Identifique almenys un contaminant associat amb l�aparició dels problemes 
ambientals  que s�indiquen a continuació i escriga una de les reaccions químiques 
que tenen lloc en l�atmòsfera per a que es produisca este fenòmen: 

a)  Plutja àcida.                                                                              (1,5 puntos) 

b)  Desaparició de la capa d�ozò                                                   (1,5 puntos) 

 

QUESTIÓ 3 

En cadascun dels següents apartats raone si la disolució resultant, de barretjar les 
disolucions que s�indiquen, serà àcida, bàsica: 
 

1. 25 mL de CH3COOH 0,1 M + 25 mL de NaOH 0,1 M. 

2. 25 mL de HCl 0,1 M + 25 mL de NaOH 0,1 M. 

3. 25 mL de NaCl 0,1 M + 25 mL de CH3COONa 0,1 M. 

4. 25 mL de HCl 0,1 M + 25 mL de NH3 0,1 M. 

 

(0,75 punts cada apartat) 
 


