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1   Reaccions químiques. Igualació d'equacions i estequiometria

Qüestions

1.- Igualeu la reacció:

dicromat potàssic + clorur d'estany (II) + àcid clorhídric →clorur de crom (III) + clorur
d'estany (IV) + clorur potàssic + aigua.

2.- L'òxid de plom (IV) és un oxidant molt fort: en presència d'àcid nítric és capaç
d'oxidar  l'òxid de manganés (II) a àcid permangànic, mentre que ell es redueix a
nitrat de plom (II).

Igualeu la reacció que té lloc.

3.- L'oxidació del sulfur d'arsènic (III) es realitza d'acord amb l'esquema següent:
sulfur d'arsènic (III) + àcid nítric + aigua  →  àcid arsènic + àcid sulfúric + monòxid de
nitrogen.

Quina és la suma dels coeficients de totes les espècies químiques a l'equació
igualada?

4.- El brom reacciona en medi bàsic per donar bromur i bromat. Per cada mol de
brom es formen _?_ mols de bromat.

5.- La reacció entre el iodur de crom (III) i el clor en presència d'hidròxid sòdic dóna
periodat sòdic, cromat sòdic i altres productes. Donades les afirmacions següents,
 quines són correctes?

1) En aquesta reacció existeixen dos oxidants que són l'ió crom (III) i l'ió
iodur.
2) El clor oxida el iodur de crom (III)
3) Són també productes de la reacció el clorur sòdic i l'aigua.
4) Cada ió iodur a la semireacció d'oxidació perd 8 electrons.
5) La reacció d'oxidació és aquella en què intervé el clor, que guanya dos
electrons per passar a ió clorur.

6.- A la reacció entre el sulfur de coure (I) i l'àcid nítric s'originen una sèrie de
productes entre els quals es troba el diòxid de sofre, el monòxid de nitrogen i el nitrat
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de coure (II). Donades les afirmacions següents quines són correctes?

1) L'àcid nítric oxida el sulfur de coure (I).
2) Per cada mol de sulfur de coure (I) s'obtenen 3 mol de monòxid de
nitrogen a la reacció igualada.
3) A la semireacció de reducció intervenen 3 electrons.
4) A la reacció, un cop igualada, apareixen 10 mol d'aigua per cada 3 mol de
sulfur.
5) El coure (I) es redueix a coure (II), mentre que el nitrogen de l'àcid nítric
s'oxida a monòxid de nitrogen.

7.- L'ió ditionit (S2O4
2- ) pot reaccionar amb l'hidròxid de sodi segons la reacció:

 ditionit de sodi + hidròxid de sodi → sulfit de sodi + sulfur de sodi + aigua. Quines de
les següents afirmacions són correctes?

1) El coeficient estequiomètric del ditionit de sodi en la reacció un cop
igualada és 5.
2) L'ió ditionit actua com a oxidant donant l'ió sulfur.
3) L'ió sodi actua com a reductor.
4) En la semireacció de reducció es bescanvien 10 electrons.
5) El coeficient estequiomètric del sulfit de sodi en la reacció un cop igualada
és 5.

a) 1, 2 i 3 d) 2, 3 i 4
b) 1, 2 i 4 e) 2, 3 i 5
c) 2, 4 i 5

8.- Els ditionats (S2O6
2-) es poden obtenir fent reaccionar diòxid de sofre amb diòxid

de manganès segons la reacció: diòxid de manganès + diòxid de sofre → sulfat de
manganès (II) + ditionat de manganès  (II). Quines de  les   següents afirmacions
són correctes?

1) L'oxidant en aquesta reacció és el diòxid de manganès.
2) El coeficient estequiomètric del diòxid de sofre en la reacció un cop
igualada és 3.
3) En les semireaccions d'oxidació es bescanvien un total de 4 electrons.
4) El diòxid de sofre actua com a oxidant donant l'ió ditionat i com a reductor
donant l'ió sulfat.
5) La suma de tots el coeficients estequiomètrics de la reacció un cop
igualada és 10.

a) 1, 2 i 3 d) 1, 3 i 5
b) 1, 3 i 4 e) Totes són correctes
c) 2, 3 i 5

9.- Els ions sulfit reaccionen amb els ions permanganat en medi bàsic per donar ions
sulfat i óxid de manganès (IV). De les afirmacions següents quina és incorrecta?

a) Els ions permanganat s'oxiden.
b) En la semireacció de reducció es guanyen tres electrons.
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c) En la reacció global es formen tres mols d'ions sulfat per cada dos mol
d'ions permanganat.
d) L'ió sulfit és el reductor.
e) En la reacció global es bescanvien sis electrons.

10.- En dissolució bàsica els ions hipoclorit reaccionen amb els ions cromit (CrO2¯  )
donant ions cromat i ions clorur. Quina de les següents afirmacions és incorrecta?

a) Els ions cromit s'oxiden a ions cromat.
b) En la semireacció de reducció es guanyen dos electrons.
c) L'oxidant és l'ió cromit.
d) En la reacció es formen tres ions clorurs per cada dos ions cromat.
e) En la reacció global es bescanvien sis electrons.

11.- Quin és el valor de la suma dels coeficients de totes les espècies químiques a la
reacció següent un cop igualada?
triiodur de crom + hidròxid potàssic + clor → cromat potàssic + clorur potàssic +
periodat potàssic + aigua.

12.- Igualeu la reacció redox següent:
sulfur de cadmi +  àcid nítric →  nitrat de cadmi + sofre + monòxid de nitrogen +
aigua.

13.- El dicromat de potassi amb l'àcid fòrmic (HCOOH) i l'àcid clorhídric dóna clorur
de crom (III) i desprèn diòxid de carboni. Escriu les semireaccions d'oxidació i de
reducció i la reacció global ajustada.

14.- El clorur de manganès (II) reacciona amb bismutat de potassi (KBiO3) i àcid
clorhídric, per donar clorur de bismut (III) i permanganat de potassi. Escriviu les
semireaccions d'oxidació i de reducció i la reacció global ajustada.

Solucions

1.- K2Cr2O7 + 3 SnCl2 + 14 HCl → 2 CrCl3 + 7 H2O + 3 SnCl4 + 2 KCl.
2.- 5 PbO2 + 2 MnO + 10 HNO3 → 2 HMnO4 + 5 Pb(NO3)2 + 4 H2O.
3.- 3 As2S3 + 28 HNO3 + 4 H2O → 6 H3AsO4 + 9 H2SO4 + 28 NO. La suma és 78.
4.- 6 Br2 + 12 OH- → 10 Br- + 2 BrO3

- + 6 H2O.  1/3 de mols.
5.- 2 CrI3 + 27 Cl2 + 64 NaOH → 6 NaIO4 + 2 Na2CrO4 + 54 NaCl + 32 H2O. Són

correctes: 2, 3 i 4.
6.- 3 Cu2S + 20 HNO3 → 3 SO2 + 6 Cu(NO3)2 + 8 NO + 10 H2O Són correctes: 1,

3 i 4.
7.- c.
8.- a.
9.- a.
10.- c.
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11.- La suma és igual a 187 (2 CrI3 + 64 KOH + 27 Cl2 →  2 K2CrO4 + 54 KCl +    
 + 6 KIO4 + 32 H2O).

12.- 3 CdS + 8 HNO3 → 3 S + 2 NO + 4 H2O + 3 Cd(NO3)2.
13.- K2Cr2O7 + 8 HCl + 3 HCOOH → 2 CrCl3 + 3 CO2 + 2KCl + 7 H2O
14.- 2 MnCl2 + 5 KBiO3 + 14 HCl → 2 KMnO4 + 5 BiCl3 + 3 KCl + 7 H2O

Problemes

1.- Un compost salí conté cobalt, carboni i oxigen. Una mostra de 5 g del compost es
crema i s'obté 1,8498 g de diòxid de carboni i 3,1501 g d'un òxid de cobalt que conté
un 78,65% de cobalt. Determineu:

a) La fórmula empírica de l'òxid.
b) La fórmula empírica del compost salí.

Resultats : a) CoO; b) CoCO3.

2.- Una mostra d'1,036 g d'una substància orgànica (amb un doble enllaç) que
només conté carboni, hidrogen i nitrogen, dóna en fer la combustió, 2,116 g de
diòxid de carboni i 1,083 g d'aigua. A més, se sap que 0,1366 g del compost fixen a
la seva molècula tot el brom que hi ha a 66,2 cm3 d'aigua de brom (dissolució de
brom en aigua) que conté 3,83 g de brom per cada litre de dissolució. Si cada mol
de compost fixa un mol de brom a la seva molècula,  deduïu-ne:

a) La fórmula empírica.
b) La fórmula molecular.

Resultats : a) C2H5N; b) C4H10N2

3.- S'investiga un àcid orgànic monopròtic (que té un sol hidrogen substituïble per
metall) del qual se sap que està format exclusivament per carboni, hidrogen i oxigen.
Una mostra d'1,370 g d'aquest àcid dónan per combustió 2,010 g de diòxid de
carboni i 0,821 g d'aigua. Per calcinació sabem que, a partir de 2,158 g de la sal de
plata d'aquest àcid, obtenim un residu d'1,395 g de plata. Calculeu:

a) La fórmula empírica de l'àcid.
b) La fórmula molecular de l'àcid.

Resultats : a) CH2O; b) C2H4O2.

4.- Una mostra d'un cert compost de bari i oxigen que es vol identificar dóna, per
escalfament a temperatura elevada fins a pes constant, 5 g d'òxid de bari pur i 336
ml d'oxigen mesurats en condicions normals de pressió i temperatura.
a) Quina és la fórmula empírica i el nom del compost de la mostra problema?
b) Quina és la massa en grams de la mostra problema? (Suposeu que la fórmula
empírica és igual a la fórmula molecular.)
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Resultats : a) BaO2; b) 5,52 g.

5.- Una mostra d'1 g que només conté òxid d'alumini i òxid de zinc es fa reaccionar
amb àcid clorhídric. La mescla de clorurs (de zinc i d'alumini) pesa, un cop seca,
2,3888 g.

a) Un cop igualades les reaccions, calculeu el tant per cent de l'òxid d'alumini a la
mostra.
b) Si s'han gastat 50,5 mL d'àcid clorhídric en la reacció amb la mostra d'òxids
esmentada, calculeu quina era la molaritat de l'àcid. (Se suposa que no hi havia àcid
en excés.)

Resultats : a) 75%; b) 1 mol·L-1 .

6.- Una mostra d'1,600 g de magnesi es crema en l'aire i s'obté una mescla dels
sòlids: òxid de magnesi i nitrur de magnesi. La mescla es dissol en aigua, l'òxid de
magnesi reacciona i es formen 3,454 g d'hidròxid de magnesi.

a) Escriviu i ajusteu la reacció.
b) Calculeu els grams d'òxid de magnesi que es formen a la combustió.
c) Calculeu els grams de nitrur de magnesi que es formen.

Resultats : b) 2,39 g MgO; c) 0,22 g Mg3N2.

7.- Es varen pesar 1,3246 g d'una mostra on hi havien òxid de manganès (II) i òxid
de plom (IV). Es fan reaccionar aquests dos òxids en presència d'àcid nítric i s'obté
àcid permangànic i nitrat de plom (II); se sap que tot el plom de la mostra inicial es
transforma en nitrat de plom (II). A continuació, amb àcid sulfhídric, es va obtenir un
precipitat de 0,5497 g de sulfur de plom (II).

a) Igualeu-ne les reaccions.
b) Calculeu el percentatge en pes de l'òxid de plom (IV).
c) Calculeu el percentatge en pes de plom i manganès a la mostra inicial.

Resultats : b) 41,5%; c) 35,94% Pb i 45,3% Mn.

8.- Es calcinen (per eliminar l'aigua) 1,257 g d'una sal hidratada composta per sulfat
potàssic, sulfat de magnesi i aigua i s'obtenen 0,996 g de la mescla de sulfats secs.
Aquests sulfats es dissolen en aigua i a la dissolució se li afegeix clorur de bari fins
que precipiten tots els sulfats en forma de sulfat de bari. Aquest  precipitat, un cop
filtrat i sec, va pesar 1,680 g.

a) Quants grams de sulfat potàssic, de sulfat de magnesi i d'aigua contenia la mostra
de sal hidratada?
b) Quin percentatge de sulfat de magnesi té la sal inicial?
c) Si el mineral es formula com a n (sulfat potàssic)⋅ m (sulfat de magnesi)⋅ r (aigua),
quina serà la seva fórmula?
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Resultats : a) 0,42 g K2SO4, 0,58 g MgSO4 i 0,26 g H2O; b) 46,14% MgSO4;
c) n = 1, m = 2, i r = 6.

9.- Una sal hidratada de clorur de magnesi i clorur potàssic se sotmet als
tractaments següents per determinar-ne la composició: una mostra de 3,334 g
d'aquesta sal es calcina per eliminar l'aigua i s'observa una pèrdua de pes d'1,296 g.
El residu sec, format pels clorurs, es dissol en aigua i s'afegeix nitrat de plata fins
que precipiten tots els clorurs en forma de clorur de plata. Aquest precipitat rentat i
sec va pesar 5,166 g. Calculeu:

a) Els grams de clorur de magnesi, clorur de potassi i aigua a la mostra inicial.
b) Els coeficients n, m, i l de la fòrmula de la sal: n (clorur de magnesi)⋅m (clorur
potàssic)⋅l ( aigua).
c) El percentatge en pes de magnesi a la sal hidratada.

Resultats : a) 1,14 g MgCl2, 0,90 g KCl i 1,296 g H2O; b) n = 1, m = 1 i l = 6;
c) 8,75%.

10.- Una mostra de 0,5 g d'un mineral de ferro es fa reaccionar amb àcid sulfúric. El
sulfat de ferro (II) que s'obté es valora amb 25 mL d'una dissolució de dicromat de
potassi 0,017 mol·L-1  . La reacció de valoració és la següent:

sulfat de ferro (II) + dicromat de potassi + àcid sulfúric = hidrogen sulfat de potassi +
sulfat de ferro (III) + sulfat de crom (III) + aigua.

a) Igualeu la reacció de valoració.
b) Calculeu el percentatge de ferro en el mineral.

Resultat : b) 28,5%.

11.- La reacció del perclorat de potassi amb bromur de potassi en presència d'àcid
sulfúric dóna: clorur de potassi, brom, sulfat de potassi i aigua.

a) Escriviu i igualeu la reacció pel mètode de l'ió-electró.
b) Si es fan reaccionar 200 mL de dissolució de bromur de potassi 4 mol·L-1  amb
100 mL d'àcid sulfúric del 72% en pes i densitat 1,18 g/mL, quants grams de brom
s'obtindran si el rendiment de la reacció és del 80%?

Resultat: b) 51,2 g.

12.- Es dissolen 10 g d'àcid oxàlic cristal⋅litzat en 1 L d'aigua.Es valoren 20 mL
d'aquesta dissolució en medi àcid sulfúric, amb permanganat de potassi 0,02 mol·L-1 ,
i se'n consumeixen 32,4 mL. A la reacció es produeix diòxid de carboni i ió
manganès (II).

a) Completeu i igualeu la reacció.
b) Calculeu el nombre de molècules d'aigua de cristal⋅lització contingudes en els 10
g d'àcid oxàlic inicials.
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c) Determineu la fórmula de l'àcid hidratat.

Resultats : b) 9,1·1022 molècules H2O; c) H2C2O4 · 2 H2O.

13.- L'oxalat de sodi en presència de permanganat de potassi en medi àcid s'oxida a
diòxid de carboni segons la reacció:

oxalat de sodi + permanganat de potassi + àcid sulfúric = sulfat de potassi + sulfat
de sodi + sulfat de manganès (II) + diòxid de carboni + aigua.

a) Igualeu la reacció.
b) Quina quantitat d'oxalat de sodi del 85% de puresa es necessita per obtenir 5 L
de diòxid de carboni, recollits sobre aigua a 23°C i a una pressió de 800 mm? (La
pressió de vapor de l'aigua a 23°C és de 21,1 mm.)
c) Quina és la densitat de l'àcid utilitzat si la seva concentració és del 55% i es
necessiten 19,61 mL d'àcid per obtenir els 5 L de diòxid de carboni assenyalats a
l'apartat b?

Resultats : b) 16,64 g Na2C2O4; c) 1,53 g/mL.

14.- El clor s'obté en el laboratori per oxidació de l'àcid clorhídric amb diòxid de
manganès, i es forman, a més a més, clorur de manganès (II) i aigua. Es demana
que:

a) Formuleu i ajusteu la reacció corresponent.
b) Calculeu les quantitats estequiomètriques (en grams) de reactius que faran falta
per preparar 5 L de gas clor, mesurats en condicions normals i suposant
comportament ideal del gas clor.
c) Calculeu el volum de dissolució aquosa d'àcid clorhídric del 30% de riquesa i
d'1,15 g/mL de densitat que serà necessari per efectuar l'operació anterior (obtenció
dels 5 L de clor) suposant que el rendiment de l'operació és del 90%.

Resultats : b) 19,12 g MnO2 i 32,12 g HCl; c) 103,45 mL.

15.- L'àcid clorhídric pot reduir el crom del dicromat de potassi a ió crom (III),
passant el clor de l'àcid clorhídric a clor gas.

a) Plantegeu i igualeu pel mètode de l'ió-electró aquesta reacció.
b) Quina ha de ser la concentració d'àcid clorhídric, en percentatge en pes, si es
necessiten 19,3 mL de l'àcid d'una densitat d'1,18 g/mL perquè reaccioni amb 5 g de
dicromat de potassi del 93% de puresa?
c) Quin és el volum dels gasos obtinguts a la reacció si, recollits sobre aigua a 25°C,
la pressió observada és de 750 mm? (La pressió de vapor de l'aigua a 25°C és de
23,8 mm.)

Resultats : b) 35,57%; c) 1,27 L.
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16.- Per determinar la composició d'un òxid de ferro es fa passar gas hidrogen sobre
14,40 g d'aquest òxid. En aquestes condicions l'òxid es redueix a ferro, del qual
s'obtenen 11,20 g. Una mostra de 2,00 g d'un mineral, que conté aquest òxid de
ferro i altres impureses no reductores, es tracta amb una dissolució de dicromat de
potassi 0,067 mol·L-1  en presència d'àcid sulfúric. Es necessiten 53,5 mL de la
dissolució de dicromat de potassi perquè reaccioni tot l'òxid de ferro del mineral. Els
productes obtinguts a la reacció són: sulfat de ferro (III), sulfat de crom (III), sulfat de
potassi i aigua.

a) Determineu la fórmula de l'òxid (la fórmula empírica és igual a la fórmula
molecular).
b) Igualeu, pel mètode de l'ió-electró, la reacció d'oxidació de l'òxid pel dicromat i
escriviu l'equació completa i igualada.
c) Quin percentatge de ferro hi ha a la mostra de mineral?
d) Quantes molècules d'aigua es produiran a la reacció?

Resultats : a) FeO; c) 60% de Fe; d) 2,8·1022 molècules.

17.- Per determinar la composició d'un òxid de manganès es fa passar gas hidrogen
sobre 25,00 g d'aquest òxid. En aquestes condicions, l'òxid es redueix a manganès,
del qual s'obtenen 15,90 g. Una mostra d'aquest òxid es fa reaccionar amb àcid
oxàlic (H2C2O4) 0,08 mol·L-1  en presència d'àcid sulfúric i s'obté sulfat de manganès
(II) i diòxid de carboni. Si es necessiten 35 mL de la dissolució d'àcid oxàlic perquè
tot el manganès de l'òxid passi a manganès (II), es demana que:
a) Determineu la fórmula de l'òxid (la fórmula empírica és igua a la fórmula
molecular).
b) Escriviu la reacció entre l'òxid de manganès i l'àcid oxàlic completa i igualada pel
mètode de l'ió-electró.
c) Per a la reacció entre l'òxid de manganès i l'àcid oxàlic, quin és el pes de reductor
necessari perquè reaccioni tot l'oxidant?
d) Quin és el pes d'òxid de manganès que reacciona amb l'àcid oxàlic?
e) Quin és el volum de diòxid de carboni obtingut en condicions normals de pressió  i
temperatura? 

Resultats : a) MnO2; c) 0,252 g H2C2O4 ; d) 0,244 g MnO2 ; e) 125 mL CO2.

18.- S'afegeixen 6,478 g de permanganat de potassi i suficient hidròxid de potassi
(per esgotar tot el reactiu limitant) a 60 mL d'una dissolució 0,25 mol·L-1 de sulfat de
manganès (II). Els productes d'aquesta reacció són sulfat de potassi i diòxid de
manganès.

a) Formuleu i igualeu la reacció pel mètode de l'ió-electró.
b) Quants mols sobren del reactiu que hi ha en excés?
c) Quin pes s'obtindrà de diòxid de manganès?

Resultats : b) 0,031 mol KMnO4 ; c) 2,175 g.

19.- L'ió nitrit pot ser determinat per oxidació amb l'ió ceri (IV), passant l'ió nitrit a ió
nitrat i l'ió ceri (IV) a ceri (III), respectivament.
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a) Plantegeu la reacció que té lloc de forma iònica i igualeu-la pel mètode de
l'ió-electró.

Una mostra sòlida de 4,03 g, que només conté nitrit de sodi i nitrat  de sodi, es dissol
en aigua fins a obtenir 500 mL de dissolució. Es valoren 25 mL d'aquesta dissolució
amb 38,3 mL d'una dissolució 0,12 mol·L-1  de ceri (IV) en medi àcid.

b) Quin serà el percentatge en pes de nitrit sòdic en la mostra sòlida?.

Resultat : b) 78,7%

20.- Una mostra de 1,620 grams que només conté bromur de sodi i iodur de sodi es
fa reaccionar amb una dissolució de nitrat de plata en excés. La mescla de bromur
de plata i iodur de plata un cop seca pesa 2,822 grams. Calculeu:

a) Quants grams de iodur de sodi hi ha en la mostra inicial.
b) Si utilitzem per la reacció 100 mL d'una dissolució 0,2  mol·L-1  de nitrat de plata,
quin és el volum en excés de la dissolució.
c) Quin tant per cent de plata hi ha en la mescla bromur/iodur resultant.

Resultats : a) 0,521 g NaI; b) 30 mL; c) 53,53% Ag

21.- Una mescla de 5,000 grams constituïda per clorat de potassi i clorat de liti es
descompon a 600°C en els respectius clorurs i oxigen. La mescla de clorurs es
dissol en aigua i es fa reaccionar amb nitrat de plata obtenint-se 6,685 grams de
clorur de plata.

a) Quin és el percentatge de clorat de liti a la mostra inicial?
b) Quin volum d'oxigen s'obtindrà si es recull sobre aigua a 25°C exercint una
pressió de 750 mm.

Dades : Pressió vapor H2O a 25°C = 23,8 mm;
Resultats: a) 38,8%; b) 1,78 mL 

22.- El tetracloromercuriat (II) d'hidrogen es prepara a partir de la reacció del sulfur
de mercuri (II) amb àcid nítric i àcid clorhídric, en la qual també es formen monóxid
de nitrogen, sofre i agua.

a) Formuleu i igualeu aquesta reacció.

Per dur a terme l'esmentada reacció, es mesclen 100 mL de dissolució d'àcid nítric
del 60 % en pes i densitat 1,38 g/mL  amb 1  litre d' una dissolució  d' àcid  clorhídric
3 mol·L-1 . Calculeu:
b) El percentatge en pes de cada àcid en la mescla així preparada, la qual té una
densitat de 1,05 g/mL.
c) La quantitat de tetracloromercuriat (II) d'hidrogen que s'obtindrá quan es faci
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reaccionar aquesta mescla d'àcids amb un excés de sulfur de mercuri (II).

Resultats : b) 7,17% HNO3, 9,48% HCl; c) 258,45 g H2[HgCl4]

23.- Una mostra de 30,0 g de iodat de sodi, de la qual se sap que conté algunes
impureses no oxidants, es dissol en 150 mL d'aigua. D'aquesta dissolució se
n'extreuen 20 mL i es valoren amb 32,43 mL d'una dissolució d'hidrogensulfit de sodi
del 10% en massa i densitat 1,11 g/mL. Els productes d'aquesta reacció són:
hidrogensulfat de sodi, sulfat de sodi i iode.

a) Escriviu i igualeu la reacció que té lloc.
b) Calculeu el percentatge de puresa de la mostra de iodat de sodi.

Resultat : b) 69%

24.- En el laboratori es prepara el tetrahidroxoaluminat de sodi a partir de la reacció
següent: Alumini(s) + hidròxid de sodi (aq) + aigua → tetrahidroxoaluminat de
sodi(aq) + hidrogen(g)

a) Formuleu i igualeu la reacció.

Per dur a terme aquesta reacció necessitem preparar una dissolució d'hidròxid de
sodi.
b) Quin és el pes d'hidròxid de sodi del 97 % de puresa necessari per preparar
250 mL de dissolució 1  mol·L-1  d'hidròxid de sodi.
Es mesclen els 250 mL de la dissolució 1 mol·L-1 d'hidròxid de sodi amb 13,5 g
d'alumini i la suficient aigua per dur a terme la reacció.
c) Quin és el volum d'hidrogen (recollit sobre aigua) obtingut a 25°C i 758,6 mm Hg.

Dades :Pressió de vapor de l'aigua a 25°C: 23,8 mm Hg.
Resultats : b) 49,5 g NaOH; c) 45,34 L

25.-   Es vol conèixer la composició d’una moneda de 5 pessetes. de la qual se
sap que esta feta d’un aliatge de coure i níquel. Per això s’agafa una d’aquestes
monedes, que pesa 5,641 g , i se la sotmet als tractaments químics següents:

i) Es fa reaccionar la moneda amb àcid nítric. El coure reacciona amb l’àcid,
obtenint-se nitrat de coure (II), monòxid de nitrogen i aigua.
ii) El nitrat de coure (II) es fa reaccionar amb iodur de potassi, passant el coure (II)
a coure (I) i el iodur a iode.
iii) Finalment el iode obtingut en ii) es fa reaccionar amb tiosulfat de sodi
(Na2S2O3) per donar iodur de sodi i tetrationat de sodi (Na2S4O6).

a) Formuleu i igualeu les reaccions químiques involucrades en aquest procés.
b) Quin és el percentatge de coure en la moneda de 5 pessetes. si en la reacció
iii) es necessiten 66,5 mL de tiosulfat de sodi 1M?
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c) Quina serà la concentració d’àcid nítric en percentatge en pes si es necessiten
23 mL d’àcid d’una densitat de1,38 g mL-1 perquè reaccionin amb el coure de la
moneda?

Resultats : b) 74,86%; c) 32,52%

26.- Les  estructures dels avions solen ser aliatges d’alumini amb petites
quantitats de coure, magnesi, crom, etc. Per determinar el percentatge de
magnesi en un d’aquests aliatges, es pesen 9,25 g de mostra i se li fan els
tractaments químics següents:

i) Es fa reaccionar la mostra amb àcid nítric. El magnesi de la mostra reacciona
amb l’àcid, obtenit-se nitrat de magnesi , monòxid de nitrogen i aigua.
ii) La dissolució de nitrat de magnesi es fa reaccionar amb ions oxalat per obtenir
un precipitat d’oxalat de magnesi, que un cop filtrat i sec es fa reaccionar amb un
àcid fins que tot l’oxalat de magnesi s’ha transformat en àcid oxàlic (H2C2O4). (En
aquest procés el nombre de mols d’àcid oxàlic formats és el mateix que el de mols
de nitrat de magnesi.)
iii) L’àcid oxàlic format es fa reaccionar amb permanganat de potassi i àcid
sulfúric, donant sulfat de manganès (II), sulfat de potassi, diòxid de carboni i
aigua.

a) Formuleu i igualeu les reaccions involucrades en i) i iii).
b) Calculeu el percentatge de magnesi en l’aliatge sabent que es necessiten
38,04 mL de la dissolució de permanganat de potassi 0,1 molar perquè reaccioni
tot l’àcid oxàlic.
c) Calculeu el volum de dissolució d’àcid nítric utilitzat en i) si la seva concentració
és del 35% en pes i la seva densitat és 1,38 g. mL-1 .

Resultats : b) 2,47%; c) 3,30mL

27.- Un procés industrial d'obtenció de sofre utilitza la reacció entre el diòxid de
sofre i el sulfur d'hidrogen.

a) Escriviu les semireaccions de reducció i oxidació, així com la reacció completa
igualada.

Basant-se en l'esmentat procés, s'introdueix en un reactor de 30 litres una mescla
gasosa de diòxid de sofre i sulfur d'hidrògen que conté un 55% de volum del
primer, fins una pressió de 10 atm a 150ºC.
b) Quin pes de sofre s'obtindrà, sabent que el rendiment del procés és del 80%?
c) Quina serà la pressió del reactiu en excés? (la temperatura es manté constant)

Resultats : b) 144,77 g S; c) 3,14 atm.
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28.- Un mineral de MnO 2 de 2,310 g es fa reaccionar amb 20 mL d'àcid clorhídric
de concentració 9,2 mol·L-1. Al final de la reacció, es recullen 493 mL de clor en
condicions normals.  En aquesta reacció es forma també clorur de manganès (II) i
aigua. Les impureses del mineral no reaccionen amb el clorhídric.

a) Escriviu les semireaccions d'oxidació i reducció, així com la reacció global
ajustada.
b) Quin és el percentatge de MnO2 en el mineral ?
c) Quants mL de la dissolució d'àcid clorhídric s'han tirat en excés?

Resultats : b) 83,84%; c) 10,43 mL

29.- Una mostra de coure procedent d'una mina es tracta amb àcid nítric
concentrat. La mostra és de 1,740 g. Un cop atacat tot el coure amb 20 mL d'àcid
de concentració 16 mol·L-1, s'han després 1,21 L de diòxid de nitrogen en
condicions normals. En la reacció també es forma nitrat de coure (II) i aigua. Les
impureses de la mostra no reaccionen.

a) Escriviu les semireaccions d'oxidació i reducció, així com la reacció global
ajustada.
b) Calculeu el percentatge en coure de la mostra
c) Calculeu el volum d'àcid nítric afegit en excés.

Resultats : b) 98,57%; c) 13,25 mL
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2   Estructura atòmica

Qüestions

1.- Un element R té una massa atòmica relativa de 207,21 i un nombre atòmic de
82. Quina de les afirmacions següents és falsa?

a) El seu nucli conté 82 protons.
b) El nucli de tots els àtoms de R conté 125 neutrons.
c) Els àtoms de R contenen 82 electrons.
d) R conté més d'un tipus d'àtom.
e) El pes atòmic de R és el resultat de l'aportació de més d'un isòtop.

2.- En uns tubs de descàrrega amb un gas a baixa pressió es van observar els raigs
catòdics. Quines de les afirmacions següents són correctes?

1) Eren fotons d'energia E = hν.
2) Estaven formats per partícules del gas.
3) Eren partícules negatives que sortien del càtode.
4) La naturalesa dels raigs catòdics depenia del gas del tub.
5) La seva naturalesa no depenia del material del catòde ni del gas del tub.

a) 1 i 2. d) 3 i 4.
b) 1 i 3. e) 3 i 5.
c) 2 i 4.

3.- Indiqueu quines de les següents afirmacions sobre els raigs positius formats en
els tubs de descàrrega que contenen gas a molt baixa pressió són correctes?.

1) Són partícules d'energia E = hν.
2) Són radiacions de naturalesa ondulatòria.
3) Són partícules i la seva massa depèn del gas que hi ha en el tub.
4) Són partícules i la seva massa depèn del material dels elèctrodes.
5) Es formen per ionització de les partícules del gas.

a) 2 i 4. d) 2 i 5.
b) 3 i 5. e) 3 i 4.
c) 1 i 3.
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4.- Quines de les afirmacions següents  són incorrectes?

1) Si un element té una massa atòmica de 20,2 i s'ha comprovat l'existència
de dos isòtops de masses atòmiques 20 i 22, això vol dir que l'abundància de
cada isòtop és del 90% i del 10%, respectivament.
2) El fet que un element pugui tenir una massa atòmica donada per un
nombre no  enter s'explica perquè els àtoms d'un element poden tenir un
nombre de neutrons diferent del nombre de protons.
3) Les partícules que formen els raigs catòdics tenen sempre idèntica relació
càrrega/massa, independentment del material que forma el càtode.
4) Les partícules que constitueixen els raigs positius en el tub de descàrrega
tenen diferent relació càrrega/massa segons quin sigui el gas contingut en el
tub.
5) Els raigs que surten del càtode, en un tub de descàrrega, pel fet que són
radiacions electromagnètiques, no poden ser desviats per camps magnètics.

a) 3, 4 i 5. d) 2 i 5.
b) 2 i 4. e) 1 i 5.
c) 1, 2 i 3.

5.- Quines de les afirmacions següents  són incorrectes?

1) El neó (massa atòmica = 20,17) consta de tres isòtops de masses 20, 21 i
22. L'abundància de l'isòtop 21 és del 0,26% i les altres són del 90,7% pel
neó-20 i del 9,0% pel neó-22.
2) Les partícules que constitueixen els raigs positius són àtoms del gas
contingut en el tub de descàrrega que han perdut un o diversos electrons.
3) El fet que un element pugui tenir una massa atòmica donada per un
nombre no enter s'explica perquè hi ha àtoms d'un mateix element amb
diferents masses atòmiques.
4) Les partícules que constitueixen els raigs catòdics que s'obtenen en un
càtode d'or tenen diferent relació càrrega/massa que les obtingudes en un
càtode de beril·li.
5) Els raigs que surten del càtode en un tub de descàrrega, com que són
radiacions electromagnètiques, no poden ser desviats per camps elèctrics.

a) 3 i 4. d) 1, 4 i 5.
b) 2 i 5. e) 1, 3 i 4.
c) 4 i 5.

6.- Quina de les afirmacions següents respecte al cos negre és incorrecta?

a) Un cos negre ideal és un hipotètic radiador que emetrà totes les longituds
d'ona.
b) L'energia total emesa per un cos negre a totes les longituds d'ona (la
superfície emmarcada per una corba experimental) augmenta amb la
temperatura absoluta creixent del cos negre.
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c) Els pics de les corbes experimentals es desplacen cap a longituds d'ona
més curtes a mesura que augmenta la temperatura.
d) Com més petita és la temperatura d'un cos negre, més gran és el nombre
de radiacions d'alta freqüència en la radiació emesa.
e) L'energia total emesa per un cos negre es va calcular teòricament basant-
se en la hipòtesi de Planck (E = hν).

7.- Quines, de les afirmacions següents referides a la radiació emesa per un cos
negre a una temperatura T, són correctes?

1) L'energia total emesa es duplica si la temperatura es dobla.
2) L'energia total emesa es fa 16 vegades més gran si la temperatura es
dobla.
3) La longitud d'ona de la radiació de màxima energia es duplica en duplicar
la temperatura.
4) Si disminueix la temperatura, també ho fa la freqüència de la zona de
l'espectre que radia més intensament.

a) 1 i 2. d) 2 i 4.
b) 1 i 3. e) 3 i 4.
c) 2 i 3.

8.- Quina de les afirmacions següents relatives a l'efecte fotoelèctric és incorrecta?

a) Per sobre de la freqüència llindar, com més gran sigui la intensitat de la
llum incident, més gran serà la velocitat dels electrons emesos.
b) Una superfície metàl·lica no emet cap electró fins que la freqüència de la
llum que hi incideix sobrepassa un cert valor llindar.
c) Per sobre de la freqüència llindar, com més gran sigui la intensitat de la
llum incident, més gran serà el nombre d'electrons emesos.
d) Per sobre de la freqüència llindar, com més gran sigui la freqüència de la
llum incident més gran serà la velocitat dels electrons emesos.
e) Per sobre de la freqüència llindar, com més petita sigui la longitud d'ona de
la llum incident, més gran serà la velocitat dels electrons emesos.

9.- Un metall de longitud d'ona llindar de 166 nm s'il·lumina amb una radiació de
longitud d'ona de 700 nm. Quina de les afirmacions següents és la correcta?

a) No té lloc l'efecte fotoelèctric.
b) Els electrons emesos són més energètics.
c) Els electrons alliberats tenen una energia cinètica igual a 1/2 mv2.
d) S'emeten més electrons que a una longitud d'ona de 600 nm.
e) Cap de les afirmacions anteriors és certa.

10.-  En un experiment fotoelèctric, quina de les afirmacions següents és falsa?

a) Les radiacions de longitud d'ona superior a la llindar poden provocar
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transicions electròniques entre diferents nivells energètics dels àtoms
irradiats.
b) Les radiacions de longitud d'ona superior a la llindar provoquen l'emissió
d'electrons del metall amb energies cinètiques més altes com més gran sigui
la longitud d'ona de la radiació incident.
c) La freqüència llindar d'un metall està relacionada amb el seu potencial
d'ionització.
d) La quantitat d'electrons emesos pel metall és independent de la freqüència
dels fotons que incideixen sobre el metall.
e) L'energia cinètica dels electrons emesos no depèn de l'amplitud de la
radiació incident.

11.-  Indiqueu quina afirmació és incorrecta:

a) L'energia d'un fotó que incideix sobre una placa metàl·lica, l'absorbeix un
sol electró de la placa.
b) En doblar la intensitat de la llum incident en un experiment fotoelèctric, es
duplica el seu nombre de fotons.
c) En doblar la intensitat de la llum incident en un experiment fotoelèctric, es
duplica el nombre d'electrons emesos pel metall.
d) En doblar la intensitat de la llum incident en un experiment fotoelèctric, es
duplica l'energia cinètica dels electrons emesos.
e) Els experiments fotoelèctrics i la radiació del cos negre indiquen la
naturalesa discontínua de la radiació electromagnètica.

12.- Quin dels enunciats següents és el correcte?

a) L'energia cinètica dels electrons, en l'efecte fotoelèctric, depèn del quadrat
de l'amplitud de la radiació incident.
b) Segons la teoria quàntica, un àtom (o un grup d'àtoms) pot emetre una
quantitat petita d'energia a una freqüència alta.
c) L'augment d'intensitat de radiació incident, en l'efecte fotoelèctric, implica
un augment de l'energia cinètica dels electrons emesos.
d) La intensitat de radiació en el cos negre és proporcional a  ν2 (quadrat de
la freqüència).
e) Si augmenta la temperatura del cos negre disminueix la longitud d'ona que
correspon a la màxima intensitat de radiació.

13.- Quines de les afirmacions següents són incorrectes?

1) En un cos negre la longitud d'ona corresponent al màxim d'energia radiant
és directament proporcional a la temperatura absoluta.
2) La física pre-quàntica (o clàssica) prediu que la funció que relaciona la
intensitat de radiació del cos negre amb la freqüència és sempre creixent.
3) L'efecte fotoelèctric és una confirmació experimental de la naturalesa
també corpuscular de la llum.
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4) L'augment d'intensitat de radiació incident en l'efecte fotoelèctric no implica
un augment del nombre d'electrons emesos.
5) L'energia total emesa per un cos negre (per metre quadrat i per segon) a
una temperatura determinada és igual a l'àrea tancada per la corba de
distribució a aquesta temperatura.

a) 1 i 5. d) 2 i 3.
b) 1 i 4. e) 3 i 4.
c) 2 i 4.          

14.- Quina de les afirmacions següents sobre la hipòtesi de Planck, referides a la
naturalesa de la radiació electromagnètica és incorrecta?

a) Suposa que l'energia d'una llum monocromàtica es transmet de forma
discontínua.
b) Explica la corba de distribució de l'energia emesa per un cos negre a una
temperatura determinada.
c) Va ser aplicada per Bohr per justificar els espectres atòmics de l'hidrogen.
d) Va permetre justificar les lleis empíriques de Stefan i de Wien referents a la
radiació del cos negre.
e) Suposa que l'energia d'una radiació electromagnètica augmenta en
augmentar l'amplitud d'aquesta radiació.

15.- Quines de les afirmacions següents respecte als espectres atòmics de
l'hidrogen són correctes?

1) Cada ratlla representa un salt entre nivells d'energia diferents.
2) A cada transició electrònica li correspon una ratlla de l'espectre.
3) Cada nivell d'energia de l'electró apareix com una ratlla de l'espectre.
4) Cada ratlla de l'espectre representa una quantitat d'energia.
5) La presència de ratlles demostra que l'electró porta una ona associada.

a) 1, 3 i 5. d) 1, 2 i 4.
b) 2, 3 i 4. e) 2, 3 i 5.
c) 3, 4 i 5.

16.- De les afirmacions següents sobre els espectres atòmics de l'hidrogen, indiqueu
quines són correctes:

1) Amb els espectres atòmics es va poder demostrar el principi de
Heisenberg.
2) Cada ratlla representa una transició electrònica.
3) Cada ratlla representa l'energia d'una òrbita.
4) Van permetre justificar la quantització de l'energia de l'electró.
5) El nombre d'ona de cada ratlla correspon al nombre d'ona d'un fotó
(absorbit o emès) per l'electró.
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a) 2, 4 i 5. d) 1, 2 i 4.
b) 2, 3 i 5. e) 3, 4 i 5.
c) 1, 2 i 3.

17.- L'electró d'un àtom d'hidrogen (HA) és excitat al nivell energètic de nombre
quàntic principal n = 4, i l'electró d'un altre àtom d'hidrogen (HB) ho és al n = 3. Quan
cada electró retorna directament al seu estat fonamental, hi ha una emissió de llum.
Aquesta emissió és:

a) Més energètica en el cas del HB que en el cas del HA.
b) De freqüència més alta en el cas del HB que en el del HA.
c) De longitud d'ona més petita en el cas de HB que en el cas de HA.
d) De freqüència més baixa en el cas de HB que en el del HA.
e) De freqüència igual per al HB i per al HA.

18.- A la figura adjunta s'han representat unes transicions electròniques de l'àtom
d'hidrogen. Quines de les afirmacions següents són correctes?

1) La radiació C té una freqüència
més petita que la radiació A.

2) L'energia de la radiació B es pot
calcular amb l'expressió:

    H

1
E  =  h c  1 - R

9
 ∆   

(RH = constant de Rydberg; h = constant de Planck; c = velocitat de la llum.)
3) Si sobre l'àtom d'hidrogen es fa incidir una radiació amb una energia igual
a la de la radiació C, s'obtindrà el ió H+.
4) El nombre d'ona de la radiació C és més petit que el nombre d'ona de la
radiació B.
5) Un electró situat en un nivell diferent de n = 1 representa un estat excitat.

a) 1 i 5. d) 2 i 5.
b) 2, 3 i 5.  e) 1, 3 i 4.
c) 2 i 4.

19.- A la figura anterior s'han representat unes transicions electròniques de l'àtom
d'hidrogen. Quines de les afirmacions següents són correctes?

1) El nombre d'ona de la radiació C és més gran que el de la radiació B.
2) L'energia de la radiació B es pot calcular amb l'expressió:
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(RH = constant de Rydberg; h = constant de Planck; c = velocitat de la llum.)
3) La longitud d'ona de la radiació C és més petita que la de la radiació A.
4) Un electró situat en el nivell n = 1 representa l'estat fonamental de
l'hidrogen.
5) Si sobre l'àtom d'hidrogen es fa incidir una radiació electromagnètica amb
una freqüència igual a la de la radiació C es produirà la ionització de l'àtom
d'hidrogen.

a) 1, 2 i 4. d) 2, 3 i 4.
b) 1, 3 i 4. e) 2 i 5.
c) 2, 3 i 5.

20.- Suposeu dos àtoms d'hidrogen, HA, amb l'electró situat a n = 5, i HB, amb
l'electró situat a n = 10. Quina de les afirmacions següents és incorrecta?

a) L'electró de HA tindrà una velocitat doble que el de HB.
b) L'electró de HB tindrà una velocitat doble que el de HA.
c) L'energia de la radiació emesa per l'electró de HB, en passar a l'estat
fonamental,  és més gran que la de l'electró de HA.
d) La longitud d'ona de la radiació emesa per l'electró de HB, en passar a
l'estat fonamental, és més petita que la produïda per l'electró de HA.
e) La relació existent entre els radis corresponents a ambdós electrons a les
òrbites esmentades és de r10/r5 = 4.

21.- Quina de les afirmacions següents és incorrecta?

a) Un electró situat a l'òrbital 5g tindrà com a possibles nombres quàntics 5,
4, 0 i 1/2.
b) El nombre quàntic � defineix l'orientació de l'òrbita que descriu l'electró.
c) Els valors que pot tenir el nombre quàntic� � depenen del nombre quàntic
principal i van des de 0 fins a n-1.
d) No poden existir dos electrons en un àtom, amb els mateixos quatre
nombres quàntics.

22.- Si visualitzem els electrons en els àtoms com si ocupessin orbitals atòmics,
quina de les afirmacions següents és incorrecta?

a) El nombre quàntic � dóna la forma de l'orbital.
b) En els àtoms plurielectrònics els orbitals amb el mateix nombre quàntic n
no són degenerats sinó que l'energia augmenta amb �.
c) Si bé l'orbital 1s no té nodes, l'orbital 2s té un pla nodal que el divideix en
dues semiesferes.
d) Segons la teoria de Bohr, tant la posició dels electrons com la seva energia
en cada òrbita estan sotmeses a restriccions quàntiques.
e) L'ordre creixent d'energies dels diferents orbitals no sempre es correspon
amb l'ordre creixent del nombre quàntic principal.
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23.- Quina de les afirmacions següents és incorrecta?

a) L'energia cinètica dels fotoelectrons no és directament proporcional a la
intensitat
(energia rebuda per unitat de temps i de superfície) de la radiació incident.
b) Un augment de la intensitat produeix un increment del nombre de
fotoelectrons alliberats.
c) En la radiació del cos negre la longitud d'ona corresponent a la intensitat
màxima de la radiació emesa disminueix en augmentar la temperatura.
d) La teoria de Bohr de l'àtom d'hidrogen implica que com més gran sigui el
nombre quàntic n d'una òrbita, més gran serà la seva velocitat.
e) Els experiments de difracció d'electrons demostren que es comporten com
a ones.

24.- Quina de les següents combinacions dels nombres quàntics representa una
solució permesa de l'equació d'ona de Schrödinger per a l'àtom hidrogen.

n l m s

a) 3 0 1 -1/2

b) 2 2 0 +1/2

c) 4 3 -4 -1/2

d) 5 2 2 +1/2

e) 3 2 -2 -3/2

                 

25.- Quina de les afirmacions següents és incorrecta?

a) La condició imposada a la funció d'ona ∫V ψ2 dV = 1, anomenada condició
de normalització, significa que "l'electró s'ha de trobar en algun lloc de
l'espai".
b) La distribució radial de la probabilitat per a un orbital 3s de l'hidrogen és:

la qual cosa vol dir que aquest orbital té dues esferes nodals de probabilitat
nul·la.
c) El nombre quàntic l ens determina la forma de l'orbital.

4∏r2ψ2

r
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d) Dos electrons situats en un mateix orbital no tenen els seus quatre
nombres quàntics iguals.
e) Si un electró es troba en un orbital 3d, aleshores 3, 1, -1, 1/2 poden ser
valors dels nombres quàntics d'aquest electró.

26.- Suposem que tenim una partícula de massa m que es mou lliurement sobre l'eix
x i una altra partícula, també de massa m, que es mou dins un pou de potencial
unidimensional entre x = 0 i x = a. Quina de les afirmacions següents és correcta?

a) Les condicions de contorn (que la partícula només es pot moure entre x =
0 i x = a), per a una partícula que es troba dins d'un pou, són les que
condueixen a un valor continu de l'energia.
b) A la partícula lliure li és permès qualsevol valor de l'energia, mentre que a
la partícula dins d'un pou només li són permesos uns valors discrets de
l'energia.
c) L'aplicació de l'equació de Schrödinger a la partícula dins un pou permet
obtenir una funció  ψ = C·sin(nπ/a)x,  on  C i a són constants i n = 1,2,3...  A la
vista d'aquesta funció es pot dir que ψ és discontínua, ja que és funció de n.
d) L'energia potencial de la partícula que es troba en el pou és ∞.
e) En ambdós casos la partícula es pot moure sense restriccions.

27.- Quines de les afirmacions següents són correctes?

1) La funció d'ona de l'equació de Schrödinger, ψ, no té sentit físic sinó que
és simplement una funció matemàtica.
2) A l'equació de Schrödinger

         2
2

2
  +  

8  m

h
 (E -  V)   =   0∇







Ψ Ψπ

el terme E representa l'energia cinètica de l'electró.
3) Tota  ψ  solució de l'equació de Schrödinger ve donada en funció dels
quatre nombres quàntics: n, l, m i ms.
4) El nombre quàntic magnètic representa l'orientació de l'orbital respecte
d'un camp magnètic.
5) L'orbital molecular π* presenta una disminució de la densitat electrònica
 entre els  nuclis del àtoms que formen la molècula.

a) 1, 4 i 5. d) 1, 3 i 4.
b) 1, 2 i 4. e) 2, 4 i 5.
c) 2, 3 i 4.

28.- De les afirmacions següents, indiqueu quines són correctes :

1) El terme V de l'equació de Schröndinger:

     2
2

2
  +  

8  m

h
 (E -  V)   =   0∇







Ψ Ψπ
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representa l'energia potencial de l'electró.
2) ψ 1 és una solució de l'equació d'ona i significa la probabilitat de trobar
l'electró a una certa distància del nucli.
3) La funció d'ona  (2,2,0) representa un orbital 2p.
4) El nombre quàntic d'espin  (ms) representa les dues orientacions possibles
del moviment de l'electró al voltant del seu propi eix.
5) Un orbital molecular d'enllaç es forma a partir de la superposició de lòbuls
del mateix signe.

a) 1, 2 i 4. d) 2, 4 i 5.
b) 1, 4 i 5. e) 1, 3 i 4.
c) 2, 3 i 4.

29.- Quina de les afirmacions següents és incorrecta?

a) Si s'eleva uniformement la temperatura d'un cos calent, s'observa que,
com més alta és la temperatura, més alta és la freqüència de la zona de
l'espectre que irradia més intensament.
b) La diferència fonamental existent entre els fotons i els electrons va ser
postulada per De Broglie, segons el qual mentre que els fotons presenten un
comportament dual ona/corpuscle els electrons només presenten un
comportament corpuscular limitat pel principi d'incertesa.
c) Per a l'àtom d'hidrogen, Bohr va postular que l'electró es troba en òrbites
estacionàries, en les quals no irradia energia i que són estables.
d) Donada l'equació de Schrödinger, direm que una funció és solució
d'aquesta equació  si és contínua, finita i unívoca. Si la funció compleix
aquestes tres propietats, es diu que és una funció pròpia.
e) A la radiació d'energia d'un cos negre es compleix que νmax = aT, expressió
anomenada llei del desplaçament de Wien, la qual ens indica que la
freqüència corresponent a la radiació de màxima intensitat emesa per un cos
negre augmenta en augmentar la temperatura.

30.- Quina de les afirmacions següents és correcta?
a) El fet que l'electró s'ha de trobar necessàriament en algun lloc de l'espai
condiciona el tipus de funció que és solució de l'equació de Schrödinger.
b) El quadrat de la funció d'ona (ψ2) ens indica l'energia pròpia de l'electró a
l'orbital.
c) Totes les funcions que són solució de l'equació d'ona poden ser
considerades funcions d'ona vàlides per  descriure el comportament de
l'electró.
d) La difracció de raigs X confirma la hipòtesi de De Broglie sobre la
naturalesa ondulatòria de la matèria.
e) Quan augmenta la precisió en el coneixement de la posició de l'electró,
augmenta també la precisió en el coneixement de la seva velocitat.
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31.- Quina de les afirmacions següents és correcta?

a) El principi d'incertesa no permet establir nivells atòmics d'energia discrets.
b) A l'àtom d'hidrogen i per a un orbital 1s, el màxim de probabilitat radial es
troba a una distància igual al radi de l'òrbita electrònica en el model de Bohr.
c) La massa de l'electró està restringida a valors discrets o quantitzats.
d) Podem conèixer la posició i la quantitat de moviment d'una partícula amb
una precisió absoluta.
e) A l'orbital 1s de l'hidrogen hi ha una esfera nodal en la qual la densitat de
probabilitat és nul⋅la.

32.- Quina de les afirmacions següents és incorrecta?

a) Si la segona òrbita de Bohr de l'àtom d'hidrogen té un radi de 2,12 Å, la
quarta òrbita tindrà un radi de 8,48 Å.
b) El quadrat de la funció d'ona ψ2 ens indica l'energia de l'electró a l'orbital
corresponent.
c) Si un metall de longitud d'ona llindar λo = 200 nm s'il·lumina amb una
radiació electromagnètica de λ = 600 nm, no s'observarà efecte fotoelèctric.
d) Si la massa atòmica del neó és 20,2, el seu nombre atòmic és 10 i, a més,
se sap que el neó està format per una mescla de dos isòtops de masses 20 i
22, podem afirmar que el 90% d'àtoms del neó tenen massa atòmica 20.
e) La distribució radial de probabilitat de l'òrbita 1s de l'hidrogen presenta un
màxim a una distància del nucli igual al radi de la primera òrbita de Bohr.

33.- La figura representa l'energia cinètica (Ec) dels electrons emesos en funció de la
freqüència de la llum incident (ν) en dues superfícies metàl·liques A i B. Quina de les
 següents afirmacions és incorrecta?

a) Podem afirmar que l’energia llindar del metall B és superior que l’energia
llindar de A.
b) Un fotó amb una freqüència
superior a les freqüències llindars de
A i B, extraurà menys electrons de
la superfície B que de la superfície
A.
c) L'efecte fotoelèctric tindrà lloc
sobre un metall si la longitud d'ona
de la radiació incident és més petita
que la seva longitud d'ona llindar.
d) El metall A és més reductor que
el metall B.
e) Una radiació de freqüència superior a les freqüències llindars de  A  i  de B,
al incidir sobre aquests metalls fa que els electrons emesos per B siguin més
lents que els emesos per A.

EC

A

B

ν
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34.- Quina de les següents afirmacions és correcta?

a) Si un electró es troba en un órbital 3d, 3, 1, -1, 1/2 poden ser valors dels
nombres quàntics per aquest electró.
b) Si es coneix la velocitat d'un electró d'un àtom, és possible conèixer quina
serà exactament la seva posició.
c) La capa de nombre principal 3 conté 9 orbitals.
d) El quadrat de la funció d'ona, ψ2, és una funció matemàtica sense sentit
físic, solució de l'equació de Schröndinger.
e) En l'orbital 1s de l'hidrogen hi ha una esfera nodal en la qual la densitat de
probabilitat es nul·la.

35.- Quina de les següents afirmacions és correcta?

a) La funció ψ solució de l'equació de Schrödinger dóna la probabilitat de
trobar l'electró dins un dV al voltant d'un punt.
b) La funció d'ona de nombres quántics, n=2, l=2 i m=0, representa un orbital
2p.
c) Si bé l'orbital 1s no té nodes, l'orbital 2s té un pla nodal que el divideix en
dues semiesferes.
d) En l'equació de Schrödinger, la funció ψ representa la funció d'ona
associada a l'electró.
e) Quan augmenta la precisió en la determinació de la posició de l'electró,
augmenta també la precisió en la determinació de la seva velocitat.

36.- En la figura següent s'ha representat la diferència de potencial (V) que frena
l'emissió  d'electrons en funció de la freqüència de la llum incident (ν) per a tres
superfícies metàl·liques: liti (Li), niquel (Ni) i tungstè (W). Quines de les afirmacions
següents són correctes?

1) Si la llum incident té una freqüència de
1,4·1015 s-1 i s'aplica un voltatge de 3 V,
només es detectarà l'emissió d'electrons en la
placa de Li.
2) Si la llum incident té una freqüència de
0,8·1015s-1, tant en el Ni com en el W es
podran produir  transicions electrò-niques.
3) Per  a  una  freqüència  de 1015s-1 i un
voltatge de 0,25V només sortiran electrons de
les plaques de Li i Ni.
4) Per a una mateixa llum incident   que 
permeti l'emissió d'electrons de les tres

plaques i sense aplicació de la diferència de potencial que frena la sortida dels
electrons, l'energia cinètica dels electrons emesos serà en ordre decreixent:
Ec(W) > Ec(Ni) > Ec(Li).
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5) La freqüència llindar del Li és de 1,3·1015.
a) 2, 4 i 5 d) 2, 3 i 5
b) 1, 2 i 3 e) 1, 3 i 5
c) 1, 3 i 4

37.- Segons Rutherford, l'àtom està format per una esfera carregada positivament
amb els electrons girant en òrbites.

a) Per què va suposar que els electrons giraven?
b) Quin és l'error d'aquest model?

38.- Quins fets experimentals van permetre deduir que els raigs catòdics estaven
formats per electrons?

39.- Dibuixeu la corba de distribució d'energia radiada per un cos negre a una
determinada temperatura i expliqueu-ne el significat.

40.- Realitzem tres experiències sobre superfícies metàl·liques:

1) Fem incidir una radiació de 700 nm de longitud d'ona sobre una superfície
metàl·lica A que té una longitud d'ona llindar de 160 nm.
2) Fem incidir una radiació electromagnètica de 3000 Å de longitud d'ona
sobre una superfície metàl·lica B que té una longitud d'ona llindar de 6000 Å.
3) Fem incidir una radiació de fotons de freqüència 2·1015 s-1 sobre una
superfície metàl·lica C que té una freqüència llindar d'1,3·1015 s-1.

Justifiqueu, sense fer càlculs numèrics, en quina o en quines de les tres superfícies
hi haurà efecte fotoelèctric.

41.- Justifiqueu si és certa o no ho és l'afirmació següent: l'energia necessària
perquè l'electró de l'àtom d'hidrogen situat a l'òrbita n1 passi a l'òrbita n2 (n1 < n2) és:
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 (RH = constant de Rydberg; h = constant de Planck; c = velocitat de la llum.)

42.- Segons la teoria de Rutherford, com seria l'espectre d'emissió que caldria
esperar per a l'àtom d'hidrogen? Coincideix aquest espectre amb l'espectre real
d'emissió de l'àtom d'hidrogen?

43.- a) Segons Bohr, què representa cada ratlla de l'espectre atòmic de
l'hidrogen?
b) Com s'interpreta la zona contínua de l'espectre atòmic de l'hidrogen?
c) S'obtindria el mateix espectre si l'hidrogen, en comptes d'estar a pressió
molt reduïda, estigués a pressió normal? Per què?
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44.- Considerem només els nivells quàntics següents per a l'àtom d'hidrogen.

L'espectre d'emissió d'un àtom d'hidrogen
excitat consistirà en transicions entre
aquests nivells.

a) Justifiqueu quantes línies pot tenir l'espectre d'emissió d'aquest àtom d'hidrogen.
b) Entre quins nivells es produirà la transició corresponent a la línia de freqüència
més baixa de l'espectre?. Serà aquesta transició  la d'energia més gran?

45.- Què diu la hipòtesi de De Broglie sobre el comportament ondulatori de l'electró?
Les gràfiques obtingudes en la dispersió de partícules α per làmines metàl·liques
confirmen aquesta hipòtesi?.

46.- Totes les funcions que són solució de l'equació d'ones de Schrödinger poden
ser considerades funcions d'ona vàlides per descriure el comportament de l'electró
de l'àtom d'hidrogen. Raoneu la validesa de l'enunciat anterior.

47.- La variació de la distribució de la probabilitat radial amb la distància al nucli en el
cas de l'orbital 2s de l'àtom d'hidrogen és:

Quina és la significació física dels punts A i B ?

48.-  Donats els següents diagrames de densitat de probabilitat dels orbitals 2s i 3s
de l'àtom d'hidrogen:
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Justifiqueu si és certa o falsa l'afirmació següent: "La màxima probabilitat de trobar
l'electró en un orbital 3s es produeix en un radi més petit que a l'orbital 2s,
considerant els orbitals 2s i 3s com a esferes.

49.- La variació de la funció de
distribució radial de la probabilitat
amb la distància al nucli per a
l'orbital 1s de l'àtom d'hidrogen és
la que es representa a la figura
adjunta.   El   màxim    correspon 
a
r = 0,053 nm.

a) Relacioneu aquest valor amb la teoria de Bohr respecte a l'àtom
d'hidrogen.
b) L'àrea limitada per la gràfica de la funció normalitzada i l'eix de les
abscisses és la unitat. Expliqueu per què.

50.- En l'àtom d'hidrogen, sempre que la probabilitat radial és mínima la densitat
electrònica també ho serà? Contesteu tot explicant breument les diferències entre
ambdues magnituds.

51.- Si el nombre d'ona de la radiació de màxima energia de la sèrie Lyman (n1 = 1)
per l'àtom d'hidrogen ve donada per l'expressió:

Justifiqueu quin és el valor de l'energia d'ionització de l'àtom d'hidrogen.

52.-  En l’atmosfera, les molècules d’oxigen es converteixen en àtoms d’oxigen quan
absorbeixen radiacions ultravioleta de 242 nm.
a) Calculeu  l’energia de dissociació de les molècules d’oxigen (en kJ·mol-1).
b) Aquesta radiació podria ionitzar àtoms d’hidrogen? Per què?
c) Podria provocar alguna transició electrònica en els àtoms d’hidrogen en el seu
estat fonamental. Per què?
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DADES: Constant de Planck = 6,625·10-34 J·s; velocitat llum = 3·108 m·s-1;
energia d’ionització de l’hidrogen = 2,18·10-18 J·àtom-1; N. Avogadro = 6,023·1023

molècules·mol-1.

53.- El color blau dels focs artificials es pot aconseguir escalfant clorur de coure(I).
La llum blava que emet té una longitud d’ona de 450 nm. Justifiqueu si aquesta
radiació,

a) podria dissociar les molècules d’oxigen?
b) podria ionitzar àtoms d’hidrogen?
c) podria provocar alguna transició electrònica en àtoms d’hidrogen en el seu estat
fonamental.?

DADES: Energia de dissociació de O2 = 494,65 kJ·mol-1; constant de Bohr per
l’hidrogen=2,18·10-18 J·àtom-1; N. Avogadro = 6,023·1023 molecules·mol-1 ;
constant de Planck = 6,625·10-34 J·s; velocitat llum = 3,108 m·s-1.

Solucions

  1.- b   2.- e   3.- b   4.- d   5.- c
  6.- d   7.- d   8.- a   9.- a 10.- b
11.- d 12.- e 13.- b 14.- e 15.- d
16.- a 17.- d 18.- d 19.- b 20.- b
21.- b 22.- c 23.- d 24.- d 25.- e
26.- b 27.- a 28.- b 29.- b 30.- a
31.- b 32.- b 33.- b 34.- c 35.- d
36.- b

Problemes

1.- Fem incidir sobre una superfície metàl·lica una radiació electromagnètica
monocromàtica de 3000 Å. Si el treball d'extracció del metall en qüestió és de
3,319·10-19 J,

a) Quina és la longitud d'ona llindar d'aquest metall?
b) Hi haurà emissió d'electrons? Quina serà la seva velocitat?
c) Quina serà la longitud d'ona associada als electrons emesos?

Dades : h, me i c.
Resultats : a) 6000 Å; b) 8,5·105 m·s-1; c) 8,5 Å.

2.- Per produir l'efecte fotoelèctric a l'àtom de wolframi es necessita una longitud
d'ona llindar de 2,6·103 Å. Calculeu:
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a) L'energia d'un quantum expressada en joules i en electronvolts.
b) La longitud d'ona necessària per produir fotoelectrons a partir de wolframi amb
una energia   cinètica doble de la que tindrien  els  produïts  amb  una  longitud 
d'ona de 2,2·103 Å.
c) El voltatge que pot impedir l'emissió dels fotoelectrons originats amb la longitud
d'ona de 2,2·103 Å.

Dades : h, c i e.
Resultats : a) 7,65·10-19 J = 4,78 eV; b) 1,91·10-7 m; c) 0,868 V.

3.- El voltatge necessari per evitar l'emissió de fotoelectrons d'una placa de cesi és
d'1,22 V quan sobre la placa incideix una radiació monocromàtica de 306 nm.
Calculeu:

a) La longitud d'ona llindar del cesi.
b) La longitud d'ona de la radiació que hauria d'incidir sobre la placa de cesi per
produir una energia cinètica que fos tres vegades la produïda per la longitud d'ona
de 306 nm.

Dades : e, h i c.
Resultats : a) 437 nm; b) 191 nm.

4.- En un experiment fotoelèctric es fa incidir llum monocromàtica de 3000 Å de
longitud d'ona sobre una placa de sodi. El potencial necessari per frenar els
electrons emesos és d'1,85 V. Quan la longitud d'ona de la radiació incident és de
4000 Å, el potencial de frenada dels electrons és de 0,82 V.

a) Calculeu, a partir d'aquestes dades, el valor de la constant de Planck.
b) Calculeu l’energia llindar del sodi.
c) Calculeu la freqüència llindar del sodi.

Dades : c i e.
Resultats : a) h = 5,552·10-34 J·s b) 3,59·10-19 J/àtom; c) 5,48·1014 s-1.

5.- Considereu dues superfícies de potassi: A i B. Sobre A incideix 1 mol de fotons
d'una radiació electromagnètica (A') de 300 nm de longitud d'ona, i sobre B, 10 mol
de fotons de radiació (B') de freqüència 1013 s-1.

a) Determineu:

1) L'energia d'1 mol de fotons A'.
2) L'energia de 10 mol de fotons B'.

b) En quina o en quines superfícies de potassi hi haurà emissió d'electrons?
c) Quina serà la velocitat dels electrons emesos?
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Dades : me, h, c i treball d'extracció del potassi (energia llindar)= 3,588·10-19 J.
Resultats : a)  1) 4·105 J; 2) 4·104 J; b) Superfície de potassi A; c) 8,2·105 m·s-1.

6.-  En un experiment realitzat per estudiar l'efecte fotoelèctric, s'han mesurat les
energies que tenen els electrons extrets d'un cert metall per radiacions incidents de
freqüències diverses. Els resultats obtinguts són els següents:

Energia cinètica (10-19 J) Freqüència (1015 s-1)

3,500 0,975

2,724 0,858

2,452 0,817

1,955 0,742

1,458 0,667

0,404 0,508

Calculeu:

a) El valor de la constant de Planck.
b) La freqüència llindar.
c) El treball d'extracció (Energia llindar).
b) L'energia dels electrons extrets del metall quan hi incideix una llum monocromà-
tica de 150 nm de longitud d'ona.

Dada : c.
Resultats : b) 4,5·1014 s-1; c) 3·10-19 J/àtom; d) 1,4·10-18 J.

7.- En l'espectre atòmic d'absorció de l'hidrogen, la ratlla corresponent a la transició
entre l'estat fonamental i el nivell n = 3 té una freqüència de 2,926·1015 s-1.

a) Calculeu el valor de la constant de Rydberg.
b) Quin és el potencial d'ionització de l'hidrogen?
c) Si en un experiment fotoelèctric es volen obtenir electrons amb una velocitat de 
2·106 m·seg-1, quina freqüència hauran de tenir els fotons per aconseguir-ho?

Dades : c, h i me

Resultats : a) 1,097·107 m-1;  b) 2,17·10-18 J/àtom; c) 6,029·1015 s-1.

8.- La constant de Rydberg per a l'hidrogen és 1,09737·107 m-1. Calculeu:

a) El potencial d'ionització de l'hidrogen.
b) La velocitat dels electrons emesos quan sobre l'àtom d'hidrogen incideixen fotons
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amb una freqüència de 4,8·1015 s-1.
c) Si la llum incident hagués tingut una longitud d'ona de 9,497·10-8 m, s'hauria
produït alguna transició electrònica? En cas afirmatiu, entre quins nivells?

Dades : h, c i me.
Resultats: a) E = 2,18·10-18 J/àtom; b) v = 1,5·106 m·s-1; c) Sí, entre n1 = 1 i n2 = 5.

9.- L'energia corresponent a la tercera ratlla de la sèrie de Lyman (n1 = 1) per a
l'espectre d'emissió de l'àtom d'hidrogen és de 12,75 eV.
a) Calculeu el valor de la constant de Planck.
b) Quina serà l'energia d'ionització de l'hidrogen?
c) Si s'utilitza radiació electromagnètica, els fotons de la qual tenen una energia de
12,75 eV, per irradiar una placa de cesi que té una longitud d'ona llindar de 6600 Å,
quina serà la longitud d'ona associada als electrons emesos per la placa de cesi?

Dades : c, me i constant de Rydberg per a l'hidrogen (RH) = 1,09737·107 m-1.
Resultats : b) 2,18·10-18 J/àtom; c) 3,7 Å.

10.- L'energia corresponent a la segona ratlla de la sèrie de Balmer (n1 = 2) per a
l'espectre d'emissió de l'àtom d'hidrogen és de 2,55 eV.

a) Calculeu el valor de la constant de Rydberg.
b) Quina serà l'energia d'ionització necessària per arrencar l'electró de l'àtom
d'hidrogen del seu estat fonamental?
c) Si s'utilitza una radiació electromagnètica, els fotons de la qual tenen una energia
de 2,55 eV, per irradiar una placa de potassi, els electrons emesos tenen una
longitud d'ona associada de 22,75 Å. Calculeu el valor de la longitud d'ona llindar del
potassi.

Dades : e, h, c i me.
Resultats : b) 2,18·10-18 J/àtom; c) 5487 Å.

11.- Si sobre una placa de potassi incideix una determinada radiació
electromagnètica, els electrons emesos tenen una velocitat de 8·105 m·seg-1. Si
l'energia llindar del potassi val 2,24 eV, calculeu:

a) La longitud d'ona que té la radiació electromagnètica que incideix sobre el potassi.
b) Si es fa incidir sobre una placa de cesi una radiació de la mateixa longitud d'ona
que la utilitzada per al potassi, amb quina velocitat sortiran els electrons de la placa
de cesi?
c) Quina és la relació que existeix entre les longituds d'ona de De Broglie associades
al potassi i al cesi?

Dades : me, e, h, c i la funció treball del cesi és 1,81 eV.
Resultats : a) 3,06·10-7 m; b) 8,9·105 m·s-1; c) λK / λCs = 1,1.
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12.- Un feix de fotons, en incidir sobre una superfície de cesi, provoquen l'emissió
d'electrons; la longitud d'ona de De Broglie associada a aquests electrons és de 0,8
nm. Si l’energia llindar del cesi és de 175 kJ/mol, calculeu:

a) L'energia cinètica dels electrons emesos pel cesi.
b) La freqüència dels fotons que originen l'emissió d'electrons.
c) Quin efecte produiria un augment de l'amplitud dels fotons en l'emissió
d'electrons?

Dades : h, c i me.
Resultats : a) 3,76·10-19 J; b) 1,00·1015 s-1.

13.- Fem incidir sobre una superfície metàl·lica una radiació electromagnètica
monocromàtica. Si l'energia llindar del metall en qüestió és de 3,310·10-19 J/àtom, i la
longitud d'ona associada als electrons emesos és de 8,5 Å, calculeu:

a) La velocitat dels electrons emesos.
b) La longitud d'ona llindar corresponent a aquest metall.
c) La longitud d'ona necessària perquè es produeixi l'emissió d'electrons amb la
velocitat calculada a l'apartat a.
Dades : h, me i c.
Resultats : a) 8,55·105 m·s-1; b) 6000 Å; c) 3000 Å.

14.- Quan s'irradien els àtoms d'un element A amb una llum monocromàtica de
6,98·10-8 m, es produeix una emissió d'electrons amb una velocitat igual  a 1,21·106

m·s-1.

a) Calculeu l'energia llindar de l'element A.
b) Si la mateixa llum monocromàtica es fa incidir sobre un element B, que tingui una
energia llindar que sigui la meitat de l'anterior, quina serà la velocitat dels electrons
emesos?
c) Amb quina precisió es podrà conèixer la posició dels electrons emesos per
l'element A, si la velocitat es mesura amb un error del 0,01%?

Dades : h, c i me.
Resultats : a) 2,18·10-18 J/àtom ; b) 1,96 · 106 m·s-1; c) ∆x = 6·104 Å.

15.- Si fem incidir sobre un metall radiacions electromagnètiques de 950 Å i 400 Å
de longituds d'ona, en ambdós casos s'alliberen electrons. Es pot comprovar que el
corrent electrònic s'anul·la per a potencials oposats de 7,67 V i 25,6 V,
respectivament. A partir d'aquestes dades calculeu:

a) La constant de Planck.
b) El valor de l'energia llindar del metall.
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c) La velocitat dels fotoelectrons emesos en irradiar el metall amb fotons de 950 Å
de longitud d'ona.
d) La indeterminació a la coordenada x de la posició dels electrons emesos a
l'apartat anterior, sabent que s'estima un possible error del ±5% en la determinació
de la seva velocitat.

Dades : me, e i c.
Resultats : a) 6,61·10-34 J·s; b) 8,6·10-19 J/àtom; c) 1,6·106 m·s-1; d) 4,4·10-9 m.

16.- Les funcions treball del liti i del potassi són, respectivament, 2,42 eV i 2,24 eV.
Quan sobre una placa de liti incideixen fotons d'1,5·1015 s-1 de freqüència, es
produeix una emissió d'electrons de 6,060·10-19 J d'energia cinètica.

a) Calculeu la constant de Planck.
b) Si amb els mateixos fotons (1,5·1015 s-1) es bombardeja una placa de potassi,
amb quina velocitat sortiran els electrons?
c) Quina longitud d'ona de  De Broglie portarà associada aquest electró?
d) Si a la mesura experimental d'aquesta velocitat es produeix un error del 0,1% i en
el mateix instant es vol localitzar l'electró, quin seria l'error en la determinació de la
seva posició? Es pot considerar "important" aquest error? (L'electró és una partícula
que té un radi de l'ordre de 10-21 m.)

Dades : e i me.
Resultats : b) 1,2·106 m·s-1; c) 6,2·10-10 m; d) ∆x = 6,2·10-7 m.

17.- a) Calculeu la longitud d'ona de De Broglie associada a un àtom d'heli a 300 K.
b) Amb quina precisió es pot mesurar la velocitat, tant de l'àtom d'heli, com d'un dels
seus electrons situats a l'estat fonamental, si considerem que per a ambdues
espècies la precisió amb què es pot mesurar la seva posició es d'1 nm.
c) Compareu aquests resultats amb els valors de la velocitat calculada per ambdues
espècies.

Dades : h, me, e i R = 8,314 J/ mol·K
Resultats : a) λ = 7,2·10-11 m; b) vHe = 99,7 m·s-1, velectró = 7,3·105 m·s-1;
c) velocitat de l'àtom d'Heli = 1,4·103 m·seg-1, velocitat de l'electró = 4,4·106 m·seg-1.

18.- a) Si es produeix una transició d'un electró situat en el nivell n = 4 al nivell n = 3,
la radiació electromagnètica emesa es trobarà dins la regió del visible de l'espectre
de l'hidrogen?(Les longituds d'ona de la llum visible es troben entre 4000 Å i 7000
Å.)
b) Quina serà la incertesa previsible a la coordenada x en el càlcul de la posició de
l'electró de l'apartat a si es comet un error del ±5% en la determinació de la seva
velocitat?
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Dades : e, h RH = 1,097·107 m-1 i me.
Resultats  a) λ = 18576 Å; b) ∆x = 1,66·10-8 m.

19.- En un experiment fotoelèctric es fa incidir sobre una superfície de cesi una
radiació electromagnètica de 3000 Å  de longitud d'ona  i sobre una superfície de
wolframi una radiació de longitud d'ona de 1000 Å. Si es troba que la relació existent
entre les longituds d'ona dels electrons emesos per ambdues plaques és λCs / λW  =
1,84 i que el voltatge necessari per evitar l'emissió de fotoelectrons de la placa de
cesi és de 2,25 V, calculeu:

a) La velocitat dels electrons emesos per ambdues plaques.
b) Les longituds d'ona llindars del cesi i del wolframi.
c) La incertesa en la determinació de la coordenada x en el cas del cesi si l'error en
la mesura de la velocitat és de ± 5%.

Dades : me, c, e i h.
Resultats : a) vCs = 8,9·105 m·s-1,  vW = 1,6·106 m·s-1; b) 6581 Å i 2589,6 Å;

       c) ∆x = 0,82 Å.

20.- Una radiació electromagnètica procedent de l'espectre atòmic d'emissió de
l'hidrogen es fa incidir sobre una placa de liti. D'aquesta surt un corrent de
fotoelectrons que són aturats amb 4,8 volts. Calculeu:
a) La velocitat dels fotoelectrons emesos pel liti.
b) La longitud d'ona associada a aquests fotoelectrons.
c) La incertesa en la mesura de la posició dels fotoelectrons si en la determinació
experimental de la seva velocitat es produeix un error del 0,1%
d) El nivell quàntic del que procedeix l'electró de l'hidrogen quan emet la radiació
electromagnètica esmentada, la qual pertany a la sèrie de Lyman (n1 = 1).

Dades : h, me , e i Energia d'ionització de l'hidrogen = 2,18·10-18 J/àtom.
  Treball d'extracció del liti = 8,59·10-19 J/àtom.

Resultats : a) 1,3·106 m·s-1; b) 5,6·10-10 m; c) 5,59·10-7 m; d) n = 2.

Dades:
Velocitat de la llum: c = 2,988·108 m·s-1.
Constant de Planck: h = 6,625·10-34 J s.
Massa de l'electró: me = 9,109·10-31 kg.
Càrrega de l'electró: e = 1,602·10-19 C = 4,880·10-10 ues.
1 Å = 10-10 m.
1 nm = 10-9 m.
1 eV = 1,602·10-19 J.
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3   Periodicitat de les propietats atòmiques. Metalls i no metalls.

Qüestions

1.- Suposant que existís l'element de nombre atòmic 119 i que fos estable, quina de
les característiques següents seria correcta?

Estructura
electrònica

de l'última capa

Grup Fórmula
hidrurs

Fórmula
òxids

Potencial
d'ionització

a) 8 s1 1 XH X2O Molt baix

b) 8 s2 2 XH2 XO Molt baix

c) 8 s1 1 XH XO Molt baix

d) 8 s1 1 XH X2O Molt elevat

e) 7s2 7p5 17 HX X2O
X2O3

X2O5

X2O7

Molt baix

2.- Indiqueu quina resposta és incorrecta.

El caràcter metàl·lic dels elements químics augmenta de dalt a baix en la taula
periòdica perquè:

a) Predomina l'efecte d'apantallament sobre l'augment de la càrrega nuclear.
b) Augmenta la tendència a formar ions positius.
c) Augmenta el potencial d'ionització.
d) Augmenta el caràcter reductor.
e) Cap de les anteriors.
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3.- Un àtom amb un valor alt de l'electronegativitat té generalment:
a) Afinitat electrònica baixa.
b) Nombre atòmic baix.
c) Radi iònic gran.
d)Tendència a formar ions positius.
e) Potencial d'ionització alt.

4.- La primera energia d'ionització de l'alumini (Z = 13) és més petita que la del
magnesi (Z = 12); per què?

a) L'alumini té un pes atòmic superior al magnesi.
b) L'alumini té una calor específica superior al magnesi.
c) L'alumini té una càrrega nuclear inferior al magnesi.
d) L'electró que perd l'àtom d'alumini és un electró 3p desaparellat i el que
perd l'àtom de magnesi és un electró aparellat 3s
e) L'alumini té un punt de fusió superior al magnesi.

5.- Com s'ordenaran els radis iònics dels ions K+ Na+, Mg2+, Al3+ i Si4+?

a) K+ > Si4+ > Mg2+ > Al3+ > Na+.
b) K+ > Na+  > Mg2+ > Si4+ > Al3+.
c) K+ > Na+  > Si4+ > Al3+ > Mg2+.
d) K+ > Na+  > Mg2+ > Al3+ > Si4+.
e) K+ > Mg2+ > Al3+  > Si4+ > Na+.

6.- Quina afirmació és incorrecta?

a) Dins d'un període, els halògens tenen l'afinitat electrònica més alta que la
dels altres elements, ja que la seva càrrega nuclear neta és més gran.
b) En una sèrie de ions isoelectrònics, un augment de la càrrega nuclear
efectiva produeix una disminució del radi atòmic.
c) La segona energia d'ionització del magnesi és més gran que la segona
energia d'ionització del sodi.
d) El principi d'exclusió de Pauli diu: "En un mateix àtom dos electrons no
poden trobar-se en el mateix estat quàntic".
e) Un element poc electronegatiu tindrà un potencial d'ionització baix i una
afinitat electrònica baixa .

7.- Donats els elements següents: Be, Ca, S i Cl digueu com s'ordenaran segons el
seu caràcter oxidant creixent.

a)  Be < S < Cl < Ca.
b)  Ca < Be < S < Cl.
c)  Be < Ca < Cl < S.
d)  Ca < Be < Cl < S.
e)  Be < Ca < S < Cl.
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8.- Donats els següents elements de la taula periòdica  A (Z=19), B (Z=24), C (Z=17)
i D (Z=11), quines de les afirmacions següents  són incorrectes?

1) La configuració electrònica més estable de la capa de valència de B és 3d5

4s1.
2) L'element C té un potencial d'ionització baix i, per tant, té una afinitat
electrònica alta.
3) El radi del catió A+ és més gran que el radi  del catió D+.
4) L'enllaç del compost AC serà iònic.
5) L'element C, com que té un potencial d'ionització baix, formarà fàcilment 
cations C+.

a) 1 i 5. d) 3 i 4.
b) 1 i 4. e) 2 i 4.
c) 2 i 5.

9.- Donats els elements de la taula periòdica següents A (Z=11), B (Z=9), C (Z=37) i
D (Z=29), quines afirmacions són incorrectes?

1) L'element A és més metàl·lic que el C.
2) La configuració electrònica més estable de la capa de valència de l'element
D és 3d10 4s1.
3) Els elements A i C són oxidants.
4) L'element B tindrà un potencial d'ionització alt i una afinitat electrònica alta.
5) Els enllaços de les molècules AB i CB seran covalents.

a) 1, 2 i 3. d) 2, 3 i 4.
b) 2, 4 i 5. e) 1, 3 i 5.
c) 3, 4 i 5.

10.- Donats els elements de la taula periòdica A(Z=15), B(Z=24), C(Z=33) i D(Z=35),
quines de les  afirmacions següents són correctes?

1) Els elements A i C tenen les mateixes estructures electròniques de
valència.
2) L'element B és un metall de transició de la primera sèrie, amb un primer
potencial d'ionització relativament  baix perquè l'electró 4s1 està apantallat 
pels orbitals 3d5.
3) L'element D donarà fàcilment cations D+, és a dir, tindrà un potencial
d'ionització baix.
4) Les fórmules corresponents als hidrurs dels elements A i C són,
respectivament, AH3 i CH3.
5) L'element D té un valor baix de l'afinitat electrònica.

a) 1, 3 i 5. d) 2, 3 i 4.
b) 1, 2 i 4. e) 1, 4 i 5.
c) 2, 4 i 5.
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11.- Donats els elements de la taula periòdica A(Z=19), B(Z=20), C(Z=31), D(Z=32),
E(Z=33), F(Z=34) i G(Z=35), digueu quines de les afirmacions següents són
correctes?

1) L'element més reductor és el G.
2) L'ordre dels valors dels seus primers potencials d'ionització és  A > B > C >
D > E > F > G.
3) L'element amb més caràcter metàl·lic és el A.
4) El primer potencial d'ionització de C és més petit que el de B.
5) L'element E presenta un valor relativament alt del seu potencial d'ionització
ja que presenta una configuració electrònica de capa semiplena.

a) 3, 4 i 5. d) 1, 2 i 4.
b) 2, 4 i 5. e) 2, 3 i 4.
c) 1, 3 i 4.

12.- Quina de les afirmacions següents és incorrecta?

a) El volum atòmic dels ions positius és més petit que el dels àtoms neutres
corresponents.
b) Una electroafinitat alta equival a facilitat per guanyar un electró.
c) Diem que una espècie química presenta ressonància quan les molècules 
van canviant successivament d'estructura.
d) El primer potencial d'ionització és sempre el d'energia més baixa.
e) Si un element té elevats potencials d'ionització i electroafinitat vol dir que 
serà molt electronegatiu.

13.- Quina de les afirmacions següents és la correcta per als radis de les espècies
químiques següents: Ar, K+, Cl−, Ca2+ i S2 −?

a) Ar > Cl− > S2 − > K+ > Ca2+.
b) S2− > Cl− > Ar > K+ > Ca2+.
c) Ca2+ > Ar > Cl− > K+ > S2−.
d) K+ > S2 − > Ar > Ca2+ > Cl−.
e) Cl− > K+ > Ca2+ > Ar > S2 −.

14.- Dels enunciats següents, quin és el correcte?

a) L'afinitat electrònica representa el procés mitjançant el qual el catió d'un 
element en fase gasosa guanya un electró.
b) Per a l'element Cu (Z=29) la configuració electrònica és [Ar] 3s2 3d9.
c) El potencial d'ionització de l'alumini (Z=13) és més petit que el del magnesi
(Z=12).
d) En un període els metalls augmenten la seva electronegativitat de dreta a
esquerra, i els no-metalls l'augmenten d'esquerra a dreta.
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e) En general, el segon potencial d'ionització dels metalls de transició és més
petit que el primer.

15.- De les afirmacions següents, quina és la correcta?

a) El potencial d'ionització representa l'energia associada al procés mitjançant
el qual l'anió d'un element en fase gasosa perd un electró.
b) Per a l'element Cr (Z=24), l'estructura electrònica és [Ar]3s23d4.
c) El potencial d'ionització del B (Z=5) és més petit que el del Be (Z=4).
d) L'electronegativitat segons  Pauling, representa l'electronegativitat absoluta
dels elements.
e) Les afinitats electròniques dels gasos nobles són més grans, en valor 
absolut, que les dels halògens.

16.- Quines de les afirmacions següents són correctes?

1) L'element amb nombre atòmic Z=25 és un metall de transició del grup 7 de
la taula periòdica.
2) La primera energia d'ionització de l'element A (Z=13) és més petita que la
de l'element B (Z=12).
3) Un àtom amb un valor alt de l'electronegativitat té generalment tendència a
formar ions positius.
4) Els elements C (Z=15) i D (Z=33) tenen la mateixa estructura electrònica
de la capa de valència.
5) Donats els següents elements A (Z=13) i E (Z=14), podem dir que el radi
iònic del catió E4+ és més gran que el del catió A3+.

a) 1, 3 i 5 d) 3, 4 i 6
b) 1, 2 i 4 e) Totes són correctes.
c) 1, 2 i 5

17.- Quines de les afirmacions següents són correctes?

1) El potencial d'ionització de l'element A (Z=5) és menor que el de B (Z=4).
2) Les fórmules corresponents als hidrurs dels elements D (Z=15) i E (Z=33) 
són respectivament: DH3 i EH4.
3) En una sèrie de ions isoelectrònics un augment de la càrrega nuclear 
produeix un augment del radi iònic.
4) Un element poc electronegatiu tindrà un baix potencial de ionització i una 
baixa afinitat electrònica.
5) L'element D de nombre atòmic Z=15 és un metall.

a) 1, 2 i 3 d) Totes són correctes.
b) 1 i 4 e) 3 i 4
c) 2 i 5
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18.- Quina de les afirmacions següents és correcta?

a) Si el potassi (Z=19) té un radi covalent de 2,03 Å, es pot afirmar que tots
els altres elements del mateix període tindran un radi covalent més petit que
aquest valor.
b) L'electronegativitat del clor (Z=17) és superior a la del fluor (Z=9).
c) El compost que es pot formar entre el calci (Z=20) i el silici (Z=14) és el
CaSi.
d) La primera energia d'ionització de l'oxigen (Z=8) és més gran que la del
nitrogen (Z=7).
e) L'element de nombre atòmic 24 pertany al 3er període i al grup 6.

19.- Un element té de nombre atòmic 53. Escriviu:

a) La configuració electrònica de l'última capa.
b) La fórmula del compost que formarà amb l'hidrogen i indiqueu-ne la seva 
valència.
c) Les fórmules de tres dels seus oxoàcids i indiqueu-ne la valència en cada 
cas.

20.- Un element té de nombre atòmic 33. Escriviu:

a) La configuració electrònica de l'última capa.
b) La fórmula o les fórmules del compost o dels compostos que formarà amb
l’hidrogen.
c) Les fórmules de tres dels seus oxoàcids i indiqueu-ne la valència en cada
cas.

21.- Es consideren els àtoms A, B, C i D del mateix període amb 1, 3, 5 i 7 electrons
de valència, respectivament.

a) Ordeneu aquests elements de major a menor potencial d'ionització.
b) Ordeneu aquests elements de major a menor caràcter metàl·lic.
c) Escriviu la fórmula (amb el més electronegatiu a la dreta) i l'estructura de
Lewis del compost format per:

1) A i C.     2) A i D.     3) B i D.

22.- Els elements A, B, C i D tenen nombres atòmics 11, 20, 7 i 17, respectivament.

a) Escriviu la fórmula corresponent a les espècies químiques formades per C
i D, B i D, i C i C.
b) Indiqueu també el tipus d'enllaç que cal esperar.
c) En els casos que l'enllaç sigui covalent, deduïu la polaritat tant de l'enllaç
com de la molècula corresponent.

23.- a) A quins orbitals atòmics corresponen les combinacions de nombres quàntics 
següents:
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Orbital x ( n = 3, l = 0 )    
Orbital y ( n = 3, l = 1 ) 

   
b) A, B i C, donats en aquest ordre, són els tres primers elements d'un període
en el qual els orbitals x i y seran orbitals de valència d'aquests elements.
Relacioneu els següents valors numèrics dels potencials d'ionització: 5,13, 5,98 i
7,65 expressats en electronvolts, amb els elements A, B i C. Justifiqueu la
resposta a partir de la configuració electrònica dels àtoms dels elements.

24.- a) Completeu la taula següent:

 ELEMENT  Z CONFIGURACIÓ
ELECTRÒNICA

 GRUP PERÍODE CARÀCTER
METÀL·LIC

A   4

B   7

C  15

D  25

E  54

     b) Raoneu quins d'aquests elements tindrà l'electronegativitat més gran.

25.- Donats els elements de nombre atòmic: X=5; Y=6; Z=13; W=14 justifiqueu en
base a la seva configuració electrònica:

a) Quins són del mateix grup del sistema periòdic.
b) Quins són del mateix període.
c) Quin és l'element més metàl·lic.
d) Els nombres d'oxidació més probables d'aquests elements.

26.- a) Completeu el quadre següent en el que es donen les configuracions
electròniques de l'última capa dels elements:

GRUP PERÍODE Metall/No metall

A: 4s2

B: 3s2 3p5

C: 2s2 2p3

D: 3d6 4s2

b) Justifiqueu:

b1) Entre A i D, qui té el potencial d'ionització més alt?
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b2) Entre B i C, qui tindrà més afinitat electrònica?
b3) Quins elements donaran òxids bàsics i quins àcids?

27.- Donats els següents elements químics i els seus nombres atòmics: A(Z=3),
B(Z=12), C(Z=13), D(Z=17), E(Z=19), F(Z=24), G(Z=35), H(Z=40), completeu les
afirmacions següents:

a) Els elements __________________________________són metalls de
transició.
b)Els elements __________________________________són del quart
període.
c) Els elements  ___________________________________ són del grup 17.

Contesteu, en base a la configuració electrònica dels elements, a les preguntes
següents:

d) Formuleu els halurs dels elements D i G amb l'hidrogen. Justifiqueu
breument, quin d'aquests dos compostos presenta més caràcter iònic en el
seu enllaç?
e) Justifiqueu breument quin d'aquests dos elements, B o C, té un potencial
d'ionització més petit.
f) Justifiqueu breument quin d'aquests dos elements, A o E, té més caràcter
reductor.
g) Justifiqueu breument quina d'aquestes dues espècies químiques, D- o E+,
té un major radi.

28.- En la taula següent es donen una sèrie de propietats referents a tres elements
representatius de la taula periòdica: A, B i C

Propietat A B C

Radi atòmic(Å) 1,86 0,99 1,97

1ª energia d'ionització (kJ/mol) 496 1251 590

2ª energia d'ionització (kJ/mol) 4562 ---- 1141

Temperatura de fusió (ºC a 1 atm) 97,8 -101 839

Temperatura ebullició (ºC a 1 atm) 904 -35 1484

Densitat(g/mL) 0,971 ---- 1,55

Potencial de reducció(v) -2,71 1,36 -2,87

a) Identifiqueu aquests elements com el sodi (3s1), el calci (4s2) i el clor
(3s2 3p5). Justifiqueu la vostra resposta.
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b) Justifiqueu perquè la 2ª energia d'ionització de C és més petita que la de A.
c) Justifiqueu l'estat físic en que es troben cadascun dels elements a la
pressió atmosfèrica.
d) Com es troben aquests elements a la natura? Per què?
e) Quin tipus de compostos s'obtenen al fer reaccionar aquests elements amb
l'aigua?
f) Doneu una aplicació de cada un d'aquests elements o bé d'algun dels seus
compostos.

29.- Donats els tres elements representatius X (4s2), Y (3s1) i Z (3s23p5), completeu
la taula amb els valors referents a una sèrie de propietats que es donen a
continuació:

Electronegatividad de Pauling: 1, 3, 1
Radi atòmic(Å): 0,99, 1,97, 1,86.
Temperatura de fusió(ºC a 1 atm): 839, (-101), 97,8.
Potencial de reducció(V): 1,36, (-2,87), (-2,71).

Element Y X Z

        Grup

Radi atòmic (Å)

Electronegativitat

Temperatura de fusió (ºC a 1 atm)

Potencial de reducció

Contesteu les preguntes següents:

a) Justifiqueu l'estat físic en que es troben cadascun dels elements a la
pressió atmosfèrica.
b) Com es troben aquests elements a la natura? Per què?
c) Escriviu la fórmula d'un òxid de l'element Z i la reacció d'aquest òxid amb
aigua.
d) Escriviu la reacció de l'element Y amb aigua.
e) Escriviu les reaccions igualades de l'electròlisi del compost format pels
elements Y i Z.

30.- El clor és l’element de nombre atòmic 17.

a) El valor de l’afinitat electrònica de l’àtom de clor és negatiu i elevat
(-348 kJ/mol). Justifiqueu breument aquest fet a partir de la configuració
electrònica.
b) El clor no es troba lliure a la natura i es pot obtenir per electròlisi de les
seves sals foses,  per exemple el clorur de magnesi. Escriviu les reaccions
que tenen lloc a l’ànode i al càtode, així com la reacció global ajustada.
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c) Escriviu igualada una de les possibles reaccions del clor amb l’oxigen.
d) Quin tipus d’enllaç presenta el compost de l’apartat c)
e) Escriviu una reacció ajustada que posi de manifest el caràcter químic (àcid,
bàsic, anfòter) del producte format en la reacció de l’apartat c). Quin caràcter
químic té el compost de c) ?

31- Un procés per preparar beril·li a partir dels seus compostos consisteix en les
etapes següents:

- aquests compostos es converteixen en òxid de beril·li
- l'òxid de beril·li es transforma en clorur de beril·li per acció del clor en
presència de carbó desprenent-se monòxid de carboni.

a) Escriviu la reacció igualada d'obtenció de clorur de beril·li a partir de l'òxid

de beril·li.

- El clorur de beril·li tractat amb magnesi en un forn, permet l'obtenció de

beril·li.

b) Escriviu aquesta reacció igualada.
c) Es podria fer servir beril·li per obtenir magnesi a partir de sals de Mg2+? Per
què?
d) Indiqueu algunes propietats d'un bloc de beril·li.

Dades:Potencials estàndard de reducció: Eº(Mg2+/Mg)=-2,36V; Eº(Be2+/Be)= -1,99V.

32- El magnesi metàl·lic s'obté a partir de l'aigua de mar pel procés següent:

- Primer es deixa evaporar l'aigua per concentrar els ions magnesi.
- Després s'addiciona hidròxid de calci per precipitar l'hidròxid de magnesi.

a) Escriviu i igualeu la reacció que té lloc.

- l'hidròxid de magnesi, un cop sec, es dissol en àcid clorhídric.

b) Escriviu i igualeu la reacció que té lloc.

- el clorur de magnesi obtingut, després d'assecar -ho, és fon.

c) Quin tipus de forces s'han de vèncer en aquest procés?

- El clorur de magnesi fos, es sotmet a electròlisi per obtenir el magnesi pur.

d) Escriviu la semirreacció d'obtenció del magnesi, indicant en quin elèctrode

(ànode o càtode) s'obté.

e) Enumereu algunes propietats del magnesi

33- El gran poder oxidant dels perclorats s'aprofita en la propulsió dels cohets
espacials. La reacció química (igualada) que té lloc és la següent:
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2 alumini + 2 perclorat d'amoni → 1 nitrogen + 1 oxigen + 2 clorur d'hidrogen + 1
òxid d'alumini + 3 aigua
on els ions amoni i l'alumini fan de combustible i els perclorats són la font d'oxigen.

a) Formuleu aquesta reacció.
b) Els ions perclorat, podrien ser reductors en altres reaccions? Justifiqueu la
resposta.
c) Calculeu la massa de perclorat d'amoni que s'ha de carregar en el cohet
per kilo d'alumini, sabent que es necessita un 10% d'excés.

34- El fluor i l'arsènic són dos no metalls de nombre atòmic 9 i 33 respectivament.
a) Escriviu la fórmula dels compostos que donen amb l'hidrogen cadascun
d'ells.
b) L'arsènic presenta diferents nombres d'oxidació, en canvi el fluor només en
presenta un. Justifiqueu la resposta a partir de la configuració electrònica.
c) El silici (Z=14) és un semiconductor extrínsec. Expliqueu per la teoria de
bandes com es converteix en conductor en afegir arsènic com impuresa.

35- El ferro i l'alumini són dos metalls de nombre atòmic 26 i 13 respectivament.

a) Escriviu les fórmules dels compostos que donen amb l'oxigen.
b) El ferro presenta diferents nombres d'oxidació, en canvi l'alumini només en
presenta un. Justifiqueu-ho basant-vos en la configuració electrònica.
c) La plata (Z=47) és un bon conductor. Doneu l'explicació d'aquest fet
basant-vos en la configuració electrònica de bandes.

36- Per què són les reaccions de reducció i no les d'oxidació, les més emprades en
l'extracció dels metalls dels seus compostos? Escriviu alguns reductors que es facin
servir en processos metal·lúrgics.

37 L'alumini és un metall amb un baix potencial de reducció estàndard (-1,66 V). Així
doncs, per què no s'oxida completament en contacte amb l'aire?

38 La plata no és oxidada per l'aire, però sí ho és quan aquest està contaminat amb
H2S. La reacció que té lloc és:

Ag(s) + H2S(g) + O2(g) →  Ag2S + H2O

Escriviu les dues semirreaccions, així com la reacció global igualada.

39.- Una manera d'evitar les emanacions industrials de diòxid de sofre és fer-lo
reaccionar amb carbonat de calci per convertir-lo en sulfit de calci (sòlid). Escriviu i
igualeu aquesta reacció.

40.- a) El ferro es pot protegir de la corrosió amb un bany d'estany (cas de les
llaunes estanyades), o de zinc (ferro galvanizat). El ferro galvanizat no es
corroeix, en canvi, quan una llauna estanyada es ratlla es corroeix ràpidament.
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Expliqueu la diferència entre el zinc i l'estany com a protectors de la corrosió del
ferro.
 b) Escriviu les reaccions ajustades que es produeixen en contacte amb
l'atmosfera:

b1) La llauna estanyada i ratllada.
b2) Una peça de ferro galvanizat.

Dades :Potencials normals de reducció: Eº(Zn2+/Zn) = -0,76 V; Eº(Fe2+/Fe) = -0,41 V;
  Eº(Sn2+/Sn) = -0,14 V i Eº(O2/H2O) = 1,23 V.

41.- Per l'obtenció de l'or a partir de minerals de baix grau, es polvoritzen aquests i
es tracten amb dissolució aquosa de cianur de sodi. La reacció que té lloc és la
següent:

1) or(s) + cianur de sodi(aq) + oxigen(g) + aigua → dicianoaurat (I) de sodi(aq) +
hidròxid de sodi(aq)

Després d'aquesta operació, la dissolució es tracta amb òxid de calci per precipitar
els altres metalls del mineral. Es filtra i s'afegeix pols de zinc per recuperar l'or
segons la reacció:

2) dicianoaurat (I) de sodi(aq) + zinc(s) →  tetracianozincat (II) de sodi(aq) + or(s)

a) Escriviu i igualeu les reaccions 1) i 2).
b) Com s'anomena i en què consisteix aquest procés metal·lúrgic?
c) Justifiqueu breument si les dues dissolucions dels complexos citats
anteriorment seran colorejades o no.
d) Doneu la hibridació de l'àtom central i la geometria dels complexos que
apareixen a les reaccions 1) i 2)

42.- El calci és l’element de nombre atòmic 20.

a) L’afinitat electrònica de l’àtom de calci és positiva i elevada (154kJ·mol1).
Justifiqueu breument aquest fet a partir de la configuració electrònica.
b) El calci no es troba lliure a la natura, i es pot obtenir per electròlisi de les 
seves sals foses, per exemple del clorur de calci. Escriviu les reaccions 
que tenen lloc a l'ànode, al càtode i a la reacció global ajustada.
c) Escriviu igualada la reacció del calci amb l’oxigen.
d) Quin tipus d’enllaç té el sòlid  blanc que s’ha format en l’apartat c)?
e) Escriviu una reacció ajustada que posi de manifest el caràcter químic 
(àcid, bàsic) del producte format en l’apartat c). Quin caràcter químic té el 
compost de c)?

43.- El clor és l’element de nombre atòmic 17.
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a)  El valor de l’afinitat electrònica de l’àtom de clor és negatiu i elevat
(-348kJ/mol) . Justifiqueu breument aquest fet a partir de la configuració 
electrònica.
b) El clor no es troba lliure a la natura i es pot obtenir per electròlisi de les
seves sals foses, per exemple del clorur de magnesi. Escriviu les reaccions
que tenen lloc a l'ànode, al càtode i a la reacció global ajustada.
c) Escriviu igualada una de les possibles reaccions del clor amb l’oxigen 
d) Quin tipus d’enllaç presenta el compost de l’apartat c)?
e) Escriviu una reacció ajustada que posi de manifest el caràcter químic 
(àcid, bàsic) del producte format en la reacció de l’apartat c).Quin caràcter 
químic té el compost de c)?.

Solucions

  1.- a   2.- c   3.- e   4.- d   5.- d
  6.- c   7.- b   8.- c   9.- e 10.- b
11.- a 12.- c 13.- b 14.- c 15.- c
16.- b 17.- b 18.- a
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4   Estructura molecular: enllaç químic, molècules
     poliatòmiques i compostos de coordinació

Qüestions

1.- Donades les espècies químiques SO3
2 ¯  (A), Cl2 (B), SO2Cl2 (C) i SF6 (D), quina

de les afirmacions següents és incorrecta?

a) La hibridació de l'àtom central en A, B i C és sp3.
b) La forma de A és una piràmide trigonal.
c) En B es formen quatre enllaços σ.
d) D és octaèdrica i la hibridació del seu àtom central és sp3d2.
e) La forma de C és tetraèdrica.

2.- Donades les espècies químiques següents: O2, O2
+, O2¯ , O2

2 ¯  i segons la teoria
de l'orbital molecular, quina o quines afirmacions són correctes?

1) La molècula d'oxigen (O2) és la que té ordre d'enllaç més gran.
2) L'espècie O2

2¯  és diamagnètica.
3) L'ordre en la longitud d'enllaç d'aquestes espècies és O2

+< O2< O2¯ < O2
2 ¯ .

4) L'energia d'enllaç de la molècula O2 és més petita que la de O2
2 ¯ .

5) La molècula O2 té dos electrons desaparellats.

a) 1, 2 i 5. d) 3, 4 i 5.
b) 2, 3 i 5. e) Totes són correctes.
c) 5.

3.- Quina de les afirmacions següents és incorrecta?

a) El monòxid de nitrogen no compleix la regla de l'octet.
b) L'espècie POCl3 és tetraèdrica.
c) La hibridació sp3 a l'amoníac explica l'angle de 107° de la molècula.
d) El diòxid de sofre presenta ressonància i, per tant, el seu moment dipolar
és nul.
e) En el compost SF6 el sofre té una hibridació sp3 d2.
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4.-Quina de les opcions respecte a l'àtom central de les espècies següents és la
correcta?

Espècie Nre. enllaços σ Nre. enllaços π
Nre. parells electrons

sense compartir

a) CCl4 3 1 0

b) HCN 2 2 0

c) H2S 2 0 1

d)ClO4¯ 3 1 1

e) H3O
+ 3 0 0

5.- Quina de les opcions següents correspon a la hibridació de l'àtom central de
les espècies químiques següents?

Espècie/
Resposta

H2S NO2¯ NCl3 CH4

a) sp2 sp sp3 sp3

b) sp3 sp3 sp2 sp

c) sp3 sp2 sp3 sp3

d) sp sp2 sp3 sp2

e) Cap de les anteriors

6.- Quines de les afirmacions següents són correctes?

1) L'ordre d'enllaç del CN¯  és 3 i la molècula és diamagnètica.
2) Tant la molècula de O2 com la de F2 són diamagnètiques.
3) A la molècula de CO2 hi ha dos enllaços σ i dos enllaços π.
4) La longitud d'enllaç de la molècula de B2 és més gran que la de O2.
5) A la molècula de OF2 hi ha un enllaç σ i un de π entre l'àtom d'oxigen i
cada un dels àtoms de fluor.

a) 1, 3 i 4. d) 2, 3 i 4.
b) 1, 3 i 5. e) 2, 4 i 5.
c) 1, 4 i 5.
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7.- Donades les espècies químiques F2 i F2¯ , quina de les afirmacions següents
és la correcta?

a) Ambdues tenen el mateix ordre d'enllaç.
b) F2¯  té una energia d'enllaç superior al F2.
c) La distància d'enllaç serà més petita en el F2.
d) L'ordre d'enllaç en el F2¯  és 1.
e) F2 és paramagnètica.

8.- Quina de les opcions següents correspon a la hibridació correcta de l'àtom
central de les espècies químiques següents?

Espècie/
Resposta

BCl3 NF3 CCl4 SCN¯

a) sp2 sp3 sp3 sp2

b) sp3 sp3 sp3 sp

c) sp2 sp2 sp3 sp3

d) sp3 sp2 sp3 sp2

e) sp2 sp3 sp3 sp

9.- Quina de les següents combinacions lineals d'orbitals atòmics no origina un
orbital molecular sigma (σ)?

a) 2s + 2s. d) 2py + 2py.
b) 2pz + 2pz. e) 1s + 1s.
c) 1s + 2pz.

(Nota: z = eix internuclear.)

10.- Quina de les afirmacions següents és incorrecta?

a) Les geometries de les molècules BF3 i NF3 són, respectivament, plana
triangular i piramidal.
b) La forma de les espècies químiques BF4¯  i CF4  és un tetràedre perfecte.
c) Les molècules NF3, SOCl2 i IO3¯  són piramidals.
d) La molècula SCl4 té una hibridació sp3.
e) La molècula de NF3 té un parell electrònic no compartit en l'àtom de
nitrogen.

11.- Quina de les afirmacions següents és incorrecta?

a) Si la molècula d'amoníac s'explica considerant els orbitals "p" purs del
nitrogen, l'angle HNH és de 90°.
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b) La hibridació del sofre a la molècula SOCl2 és sp3.
c) L'existència d'enllaços polars en una molècula dóna sempre com a
resultat un moment dipolar no nul de la molècula.
d) L'etilè (C2H4 ) és una molècula plana i cada carboni té una hibridació sp2.
e) L'espècie SF6 és octaèdrica.

12.- Quina de les opcions respecte a l'àtom central de les espècies següents és la
correcta?

Espècie Nre. enllaços σ Nre. enllaços π
Nre. parells d'electrons

sense compartir

 a) COCl2 3 0 0

 b) NH3 3 0 0

 c) ClO3¯ 3 1 0

 d) O3 2 1 1

 e) CO2 2 1 1

13.- Donades les espècies químiques ClO3¯  (A), NO2 (B), SOCl2 (C) i BrF5 (D),
quina de les afirmacions següents és incorrecta?

a) A la molècula (B) l'àtom central té una hibridació sp2.
b) Les molècules (A) i (C) tenen la mateixa hibridació de l'àtom central i la
mateixa forma geomètrica.
c) A la molècula (A) es formen quatre enllaços σ.
d) A la molècula (D) la hibridació de l'àtom central és sp3d2.
e) La molècula (B) té un electró en un orbital no enllaçant.

14.- Segons la teoria de l'orbital molecular, quina o quines afirmacions, són
correctes?

1) La molècula Be2 té un ordre d'enllaç d'1.
2) La molècula de N2 té un ordre d'enllaç més petit que la molècula de N2

+,
per tant té una energia d'enllaç més gran.
3) Les molècules de H2

+ i He2
+ tenen el mateix ordre d'enllaç.

4) La molècula de H2
+ té un ordre d'enllaç més petit que el H2, i per tant,

una longitud d'enllaç més gran.
5) La molècula de He2 no existeix en condicions normals perquè el seu
ordre d'enllaç és 0.

a) 1, 2 i 5. d) 3, 4 i 5.
b) 5. e) 2, 3 i 5.
c) 1, 3 i 5.
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15.- Quines de les afirmacions següents són correctes?

1) Tant el B2 com el C2 són molècules diamagnètiques.
2) La longitud d'enllaç de la molècula O2 és inferior a la del F2.
3) La ionització de la molècula de N2 en N2

+ produeix una disminució de la
longitud de l'enllaç.
4) La configuració electrònica de la molècula de CF4 assigna vuit electrons
a quatre orbitals enllaçants σ.
5) El NO és una molècula paramagnètica mentre que el NO+ és una
molècula diamagnètica.

a) 1, 3 i 4. d) 1, 4 i 5.
b) 2, 3 i 4. e) 3, 4 i 5.
c) 2, 4 i 5.

16.- Quina de les opcions següents correspon a la forma correcta de les espècies
químiques següents?

Espècie/
Resposta

H2S NO2¯ NCl3 C2H2

a)  angular   angular   piràmide- 
   trigonal

    lineal

b)  lineal tetraèdrica    plano-     
   triangular

    angular

c)
tetraèdrica

  angular    lineal    plano-     

   quadrada

d)  angular   lineal    piramidal    angular

e) Cap de les anteriors

17.- Utilitzant la teoria dels orbitals moleculars, indiqueu quina de les espècies
químiques següents té la longitud d'enllaç més gran:

a) N2
+.

b) NO+.
c) CO+.
d) O2.
e) No es pot predir.
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18.- Indiqueu si l'enllaç dels compostos següents és essencialment iònic (I),
covalent polar (CP), o covalent no polar (CN):

Espècie/
Resposta

KF Cl2 ZnO HI

a) I CN CP CP

b) I CN CN CP

c) CP CP I CN

d) CP CN CP CP

e) I I I CN

19.- En quin dels compostos següents hi ha més d'una classe d'hibridació
(sp, sp2, sp3) de l'àtom de carboni?

1) CH3 - CH2 - CH2 - CH3.
2) CH3 - CH = CH - CH3.
3) CH2 = CH - CH = CH2.
4) CH ≡ CH.

a) 2 i 3. d) 1 i 4.
b) 2. e) 3.
c) 3 i 4.

20.- Quina de les opcions següents correspon a la hibridació correcta de  l'àtom
central de les espècies següents?

Espècie/
Resposta

CO3
2 ¯ H3O

+ [Ni(CN)]4
2 ¯ [FeF6]

3 ¯

a) sp3 sp2 dsp2 sp3d2

b) sp2 sp3 dsp2 sp3

c) dsp2 sp3 sp3d2 dsp2

d) sp2 sp2 dsp2 sp3d2

e) Cap de les anteriors
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21.- Quina de les opcions següents correspon a la hibridació correcta de l'àtom
central en les espècies químiques que s'indiquen?

Espècie/
Resposta

COCl2 CS2 ClO4¯ CO2

a) sp3 sp sp3 sp3

b) sp2 sp sp3 sp

c) sp2 sp2 sp2 sp2

d) sp3 sp3 sp3 sp2

e) sp sp2 sp3 sp

22.- Donades les molècules següents: diòxid de carboni (1), diòxid de sofre (2),
difluorur d'oxigen (3), diòxid de nitrogen (4), i sulfur de carboni (5), i atesa la seva
geometria, quines són polars ?

a) 1, 2 i 5. d) 1, 2, 3, 4 i 5.
b) 2, 3 i 4. e) Cap no és polar.
c) 2, 3 i 5.

23.- Quina de les assignacions següents referides a la geometria molecular és
incorrecta?

a) Anió tetrafluoroborat - tetraèdrica.
b) Hexafluorur de sofre - octaèdrica.
c) Trifluorur d'alumini - piramidal triangular.
d) Sulfur d'hidrogen - angular.
e) Anió tetracloroiodat (III) - plano-quadrada.

24.- Quin d'aquests ions positius: N2
+, NO+, O2

+, Li2
+ i Be2

+ és el més estable?

a) N2
+. d) Li2

+.
b) NO+. e) Be2

+.
c) O2

+.

25.- Quina de les estructures geomètriques següents és incorrecta?

a) IO3
−   - trigonal plana.

b) [Cr Cl6]
3 − - octaèdrica.

c) ClO4
−   - tetraedre regular.

d) NO3 
−   - trigonal plana.

e) BF3     - trigonal plana.



La química en qüestions i problemes66

26.- Deduïu la forma i les hibridacions de l'àtom central de les molècules
següents:

Ió ortoborat Fosfamina Diòxid de
nitrogen

Ió hexaciano-
ferrat (III)

a) (sp3) tetràedre    angular (sp2)     lineal (sp2) octaèdrica(sp3d2)

b)    angular (sp2) piramide-trigonal
(sp3)

trigonal-plana
(sp2)

octaèdrica(d2sp3)

c)    trigonal-plana
(sp2)

piramide-trigonal
(sp3)

    angular (sp2) octaèdrica(d2sp3)

d)    trigonal-plana
(sp2)

   trigonal-plana
(sp2)

tetràedre (sp3)   plano-quadrada
(d2sp3)

e)    lineal (sp)    trigonal-plana
(sp3)

    lineal (sp)   tetràedre (dsp2)

27.- Quina de les següents afirmacions és correcta?

a) La teoria de l'orbital molecular explica el paramagnetisme de la molècula
d'oxigen situant un electró desaparellat en un orbital "sigma" antienllaçant.
b) Segons la teoria de l'orbital molecular la molècula d'oxigen és
diamagnètica.
c) La teoria de l'orbital molecular explica el paramagnetisme de la molècula
d'oxigen situant dos electrons desaparellats, un en cadascun dels dos
orbitals "pi" antienllaçants.
d) La molècula B2 és diamagnètica.
e) L'ordre d'enllaç de l'espècie química O2

+ és 3/2.

28.- Quines de les següents afirmacions són correctes?

1)  En la molècula de diòxid de sofre, el sofre té una hibridació sp2 i és una
molècula polar.
2) La molècula d'hexafluorur de sofre té una geometria octaèdrica i és una
molècula polar.
3) Donats els compostos de fórmula MX3 on X és un halògen i M un
element de configuració ns2 np1 o ns2 np3, podem dir que l'àtom M té en
tots ells una hidridació sp2 i que les molècules són planes trigonals.

   4) L'àtom d'oxigen en la molècula d'aigua té una hidridació sp3 i és una
molècula no polar.
5) L'hidrur de beril·li és lineal i el metall té una hidridació sp.

a) 1, 4 i 5 d) 1 i 5
b) 3 i 5 e) 2, 4 i 5
c) 2, 3 i 4
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29.- Indiqueu quines de les següents afirmacions són correctes?

1) El seleni en l'hexafluorur de seleni té una hibridació sp3d2 i la molècula
és polar.
2) L'acetilè (C2H2) és una molècula lineal i no polar.
3) La hibridació de tots els carbonis del benzè és sp2.
4) El trifluorur de bor és una molècula plana no polar.
5) El carboni del monòxid de carboni té una hibridació sp2 i la seva
geometria és plana trigonal.

a) 1, 4 i 5 d) 1, 3 i 5
b) 3 i 5 e) 1, 2 i 3
c) 2, 3 i 4

30.- Donades les següents afirmacions i segons la teoria de l'orbital molecular,
indiqueu quines són correctes?

1) L'energia d'enllaç de la molècula de O2 és més petita que la de O2
2-.

2) La molècula de N2 té dos electrons desaparellats.
3) L' ió CN¯  té un enllaç σ i dos enllaços π.
4) L'ordre d'enllaç del NO és 2.5 i la molècula és paramagnètica.
5) El F2 només té dos electrons en orbitals antienllaçants.

a) 1 i 3 d) 3, 4 i 5
b) 1, 2 i 4 e) 3 i 4
c) 2 i 5

31.- Quines d'aquestes afirmacions són incorrectes?

1) La hibridació sp per la molècula de H2O explica que l'angle HOH sigui de
104.5° en comptes del teòric de 109°.
2) L'existència d'enllaços polars en una molècula dóna sempre un moment
dipolar no nul de la molècula.
3) La molècula SF4 té una hibridació sp3.
4) La molècula de diòxid de sofre és angular.
5) Totes les molècules amb 4 lligands tenen geometria tetraèdrica.

a) 1, 2 i 4 d) 1, 3 i 5
b) 2 i 4 e) 2, 4 i 5
c) 1, 2, 3 i 5

32.- Quina de les espècies donades compleix totes les afirmacions següents:

- Té un o més enllaços π.
- El moment dipolar de la molècula és diferent de zero.
- És una molècula plana.
- La hibridació de l'àtom central és sp2.
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a) SO2 d) CO2

b) SF6 e) CO
c) C2H4

33.- a) Raoneu si és cert que: "Un orbital híbrid és un orbital molecular".
b) Donada la taula següent:

LONGITUD ENLLAÇ
(Å)

ENERGIA ENLLAÇ
(kJ/mol)

A2 (Z=1) l1 E1

B2
+ (Z=2) l2 E2

Justifiqueu quina d'ambdues espècies tindrà la longitud d'enllaç més gran i quina
l'energia d'enllaç més gran segons la teoria de l'orbital molecular.

34.- Quina serà la hibridació de l’àtom central, la geometria i la polaritat de les
molècules següents:    

a) CS2

b) H3BO3

c) NO2Cl        

35.- Les longituds d'enllaç del CN¯  i BN són, respectivament, 1,1719 Å i 1,281 Å i
les seves energies d'enllaç, 787 i 548 kJ/mol, respectivament. Com justificaríeu
aquestes dades?

36.- Quina serà la hibridació de l'àtom central, la geometria i la polaritat de les
molècules següents:

a) SeO3; b) H2Se; c) BeF2.

37.- Donades les espècies químiques següents, completeu el quadre següent:

N2O2 NO2 ClO2¯
Estructura de Lewis i

formes
Ressonants

Hibridació de
l'àtom central

Forma geomètrica
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38.- Completeu la taula següent:

Fórmula de Lewis Hibridació Geometria molècula

H2S2O3

PCl2F

N3¯
(no és cíclica)

COCl2

SiCl4

39.- a) Justifiqueu segons la teoria de l'orbital molecular el paramagnetisme de
la molècula de B2.
b) Segons la teoria esmentada, un orbital molecular ψ es forma per la
combinació lineal dels orbitals atòmics φA i φB. Quines condicions han de
complir φA i φB perquè la seva combinació sigui efectiva?

40.- Quins serà la hibridació de l’àtom central, la geometria i la polaritat de les
espècies químiques següents:

a) BCl3
b) N2O
c) CN¯

41.- Fent ús de la teoria dels orbitals moleculars, justifiqueu per què existeix l'anió
NF¯  i no el catió Na2

2+.

42.- Quina serà la hibridació de l'àtom central, i la geometria i la polaritat de les
espècies químiques següents:
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Espècie Hibridació Geometria Polaritat

SeO2

H2S

ClO2¯

43.- Dibuixeu el diagrama de formació dels orbitals moleculars dels ions hipoclorit
i cianur, i  indiqueu-ne el caràcter magnètic.

44.- A la molècula següent:

s'ha numerat aleatòriament els àtoms de carboni.

a) Quins són els àtoms de carboni amb hibridació sp, sp2 i sp3?

b) Expliqueu segons el model σ-π l'enllaç entre el C2 i el C3 i l'enllaç entre el C5 i el
C6.

45.- Donades les següents espècies químiques completeu el següent quadre:

BH3 N2O PO4
3-

Estructura Lewis

Hibridació àtom
central

Forma geomètrica
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46.- Donat el següent diagrama justifiqueu si són certes o no les següents
afirmacions:

a) L'ordre d'enllaç d'aquesta molècula
és 3.
b) Per la molècula AB, si el nombre
atòmic de B augmenta dins del seu
grup, l'enllaç A-B disminueix el seu
caràcter iònic.

47.- Donades les següents espècies químiques, completeu el següent quadre:

CF4 NO2
- SO2

Estructura Lewis

Hibridació
àtom central

Forma geomètrica

48.- Descriviu de cada molècula l'aspecte que s'indica al costat:

a) tetracianoniccolat(II) és diamagnètica - hibridació.
b) metà - angle HCH i estructura de Lewis.
c) difluorur de sofre - nombre de parells d'electrons no enllaçants del sofre i
estructura de Lewis.
d) hexacianoferrat(II) - caràcter diamagnètic o paramagnètic.

49.- Doneu la geometria i el tipus d'hibridació dels àtoms de carboni en els
compostos següents:

E

A B

AB

2p5

πx, y

1s1

σ
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CF4 C2Cl4 HCHO CO2

Tipus hibridació
àtom C

Geometria
molècula

50- Les longituds d'enllaç entre l'àtom de carboni i els dos àtoms d'oxigen en l'àcid
fòrmic són 0,123nm i 0,136 nm.
Se sap també que  quan l'àcid fòrmic  perd el protó  transformant-se en  ió formiat
H-COO− els dos enllaços entre carboni i oxigen passen a tenir idèntica longitud,
0.127 nm. Doneu una justificació satisfactòria a aquest fet experimental.

51- Completeu la taula següent:

Molècula Hibridació de l'àtom
* Forma geomètrica Nom del compost

N
*
Cl3

HN
*
O2

H2O2
*

Li[Ag
*
(CN)2]

[Cr
*
(H2O)5Cl]Cl2

52.- Quina és la configuració electrònica dels orbitals d de l'ió manganès (II) en el
complex octaèdric d'spin baix [Mn(H2O)6]

2+?

a) (t2g)
3 (eg)

2. d) (t2g)
6.

b) (t2g)
4 (eg)

2. e) (t2g)
6 (eg)

2.
c) (t2g)

5.

53.- Quina configuració electrònica tindran els ions ruteni (II) en el complex
[Ru(NH3)6]

2+ d'spin alt?
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a) (t2g)
5. d) (t2g)

4 (eg)
2.

b) (t2g)
3 (eg)

2. e) (t2g)
6 (eg)

0.
c) (t2g)

3 (eg)
3.

54.- El platí (IV) forma amb l'amoníac un complex octaèdric que és diamagnètic.
Quina de les hibridacions següents és correcta?

a) sp3 d3. d) sp2 d.
b) d2 sp3. e) dsp2.
c) sp3 d2.

55.- El cobalt forma els ions octaèdrics hexabromocobaltat (III) amb quatre
electrons desaparellats (A) i l'hexaamminacobalt (III) diamagnètic (B). Quines són
les afirmacions correctes?

1) Els dos complexos A i B són d'spin alt.
2) La configuració electrònica del metall en el complex A és (t2g)

6.
3) La configuració electrònica del metall en el complex B és (t2g)

6.
4) La hibridació del metall en el complex B és d2 sp3, i en el A és sp3 d2.
5) La hibridació del metall en els dos complexos és sp3 d2, ja que tots dos
són d'spin alt.

a) 1 i 5. d) 3 i 4.
b) 1, 5 i 4. e) 1, 2 i 5.
c) 3, 4 i 2.

56.- El ferro forma l'ió hexacianoferrat (III) amb un electró desaparellat, i el níquel
forma l'ió hexaaquaníquel (II) amb dos electrons desaparellats. Quines són les
 respostes incorrectes?

1) El complex de ferro és d'spin alt.
2) La configuració electrònica de l'ió níquel a l'ió hexaaquaníquel (II) és
(t2g)

4 (eg)
4.

3) La configuració electrònica de l'ió níquel en el hexaaquaníquel (II) és
(t2g)

6 (eg)
2.

4) La hibridació del catió ferro i del catió níquel és d2 sp3.
5) El catió ferro té una hibridació d2 sp3.

a) 2, 3 i 4. d) 1 i 5.
b) 3, 4 i 5. e) 1, 2 i 4.
c) 4 i 5.
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57.- El ferro (III) forma dos complexos octaèdrics A i B; el complex A és
paramagnètic amb cinc electrons desaparellats i el B és un complex d'spin baix.
Quina de les  afirmacions següents és correcta?

a) Els dos complexos són paramagnètics; per tant tots dos són d'spin baix.
b) La configuració electrònica dels ions Fe (III) en el complex A és
(t2g)

4(eg)
1.

c) El complex B també és paramagnètic, amb un electró desaparellat.
d) La configuració electrònica dels ions Fe (III) en els dos complexos és
(t2g)

5; per això ambdós són paramagnètics.
e) L'energia del desdoblament del camp cristal·lí és més gran en el
complex A que en el complex B.

58.- El níquel (II) forma un complex plano-quadrat amb el ciano (CN¯ ), i el cobalt
(II) forma un complex tetraèdric amb el cloro (Cl¯ ). Si els nombres atòmics del
níquel i del cobalt són respectivament, 28 i 27, quina de les afirmacions següents
és incorrecta?

a) Ambdós compostos tenen un nombre de coordinació de quatre.
b) La hibridació del cobalt és sp3.
c) El complex de níquel és diamagnètic.
d) En el complex de cobalt hi ha tres electrons desaparellats.
e) La configuració electrònica dels ions de níquel (II) en el complex és
(t2g)

6(eg)
2.

59.- L'ió Fe (II) forma complexos octaèdrics amb els lligands ciano i aqua, un
d'spin alt i l'altre d'spin baix. Assenyaleu quina de les opcions següents és la
correcta:

Resposta Complex amb el lligand ciano Complex amb el lligand aquo

a) Spin baix Cinc electrons desaparellats

b) sp3d2 (t2g)
4 (eg)

2

c) Orbital extern Orbital extern

d) Diamagnètica d2sp3

e) d2sp3 Paramagnètica
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60.- L'ió Cr (II) forma complexos octaèdrics amb els lligands ciano i aqua, un
d'spin alt i l'altre d'spin baix. Assenyaleu quina de les opcions següents és la
correcta:

Resposta Complex amb el lligand ciano Complex amb el lligand aquo

a) Spin baix Dos electrons desaparellats

b) Quatre electrons desaparellats Orbital intern

c) (t2g)
4 (eg)

0 sp3d2

d) Orbital extern Dos electrons desaparellats

e) Quatre electrons desaparellats Spin alt

61.- Donats els ions complexos hexacianoferrat (III) i tetraclorocuprat (II), indiqueu
la resposta correcta:

1) L' ió ferro té una hibridació d2sp3 i el ió coure, sp3.
2) L' ió ferro té una hibridació sp3d2 i el ió coure, sp3.
3) El  complex octaèdric és d'spin alt.
4) Ambdós ions tenen un electró desaparellat.

a) 1 i 3. d) 3.
b) 2. e) 1 i 4.
c) 2 i 4.

62.- Els ions Cu (II) poden formar amb l'amoníac complexos octaèdrics i
tetraèdrics. Assenyaleu la resposta correcta.

Resposta Octaèdric Tetraèdric

a) sp3d2 paramagnètic sp3 paramagnètic

b) sp3 paramagnètic sp3d2 paramagnètic

c) d2sp3 diamagnètic sp2d paramagnètic

d) sp3d2 diamagnètic sp3 paramagnètic

e) sp3 diamagnètic d2sp3 paramagnètic

63.- La configuració electrònica de l'iridi és [Xe]4f145d76s2. Aquest metall pot
formar el compost de coordinació hexaamminairidi(III) diamagnètic. Quines de les
següents afirmacions són correctes?

1) En aquest ió complex els orbitals d de l'iridi més estables són el dxy, el
dxz, i el dyz.
2) És un compost de spin alt.
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3) La hibridació de l'iridi és d2sp3.
4) La configuració electrònica de l'iridi en el complex és t2g

6 eg
0.

5) El lligand ammina es comporta en aquest compost com a lligand de
camp feble.

a) 1 i 2 d) 1, 3 i 4
b) 1, 4 i 5 e) 2, 4 i 5
c) 3 i 5

64.- L'àtom de cobalt té una configuració electrònica [Ar]3d74s2. Aquest metall pot
formar l'ió tetraclorocobaltat(II) que és tetraèdric. Quines de les següents
afirmacions són correctes?

1) És un ió paramagnètic.
2) Segons la teoria del camp cristal·lí, la configuració electrònica del cobalt
en aquest ió és e4 t2

3.
3) Té un electró desaparellat.
4) En aquest ió complex, els orbitals d del cobalt d'energia més baixa són
el dx2 - y2 i el dz2.
5) Si es canviessin els lligands cloro per ciano, el desdoblament del camp
tetraèdric es faria més gran i per tant canviaria la configuració electrònica
del cobalt.

a) 1, 2 i 4 d) 1, 3 i 5
b) 1, 2 i 3 e) 2, 4 i 5
c) 2 i 5

65.- L'hexaamminacobalt(III) és un ió diamagnètic, mentre que
l'hexabromocobaltat(III) és paramagnètic. Quines de les següents afirmacions són
incorrectes?

1) Ambdós compostos són de spin baix
2) La hibridació del metall quan el lligand és amoníac és d2sp3 i quan ho és
el brom és sp3d2.
3) La hibridació dels ions cobalt en ambdós complexos és d'orbital intern.
4) En l'ió hexabromocobaltat(III) la configuració electrònica del catió cobalt
és (t2g)

4 (eg)
2.

 5) Els orbitals 3dx2-y2 i 3dz2 dels ions cobalt en l'ió hexaammninacobalt(III) 
no contenen cap electró del cobalt.

a) 1, 2 i 4 d) 1, 4 i 5
b) 1 i 3 e) 2, 3 i 5
c) 3 i 4

66.-  L'ió hexaaquaníquel(II) té dos electrons desaparellats i l'hexacianoferrat(III)
en té un. Quines de les següents afirmacions són correctes?
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1) En l'ió hexaaquaníquel(II), la configuració electrònica de l'ió níquel és
(t2g)

6 (eg)
2.

2) La hibridació dels ions níquel (II) i ferro (III) en els complexos donats és
d2sp3.
3) El complex de ferro és de spin baix
4) Ambdós complexos són paramagnètics.
5) La configuració electrònica de l'ió níquel és (t2g)

4 (eg)
4.

a) 1, 3 i 4 d) 1 i 3
b) 1 i 2 e) 3, 4 i 5
c) 2 i 3

67.- Donades les dades següents:
- El complex hexaamminaníquel(II) és un complex octaèdric.
- El complex tetracianoniccolat(II) és diamagnètic.
- El nombre atòmic del níquel és 28.
Indiqueu quines són les respostes correctes:

1) El complex tetracianoniccolat(II) és tetraèdric.
2) El complex hexaamminaníquel(II) és diamagnètic.
3) L'ió níquel(II) té una hibridació dsp2 en el complex amb el grup ciano.
4) La configuració electrònica de l'ió níquel(II) en el complex amb el grup
ammina és (t2g)

6  (eg)
2.

5) La hibridació de l'ió níquel(II) en ambdós complexes és sp3d2.
a) 2, 3 i 5 d) 2 i 5
b) 1, 3 i 4 e) 3 i 4
c) 2 i 3

68.- El complex [Cu(NH3)4]
2+ és paramagnètic i plano-quadrat. En quin orbital es

trobarà l'electró desaparellat? Quin tipus d'hibridació presentarà el coure?

69.- El complex [Ni(CN)4]
2¯  és diamagnètic, però el [NiCl4]

2¯  és paramagnètic amb
dos electrons desaparellats. Justifiqueu-lo emprant la teoria del camp cristal·lí.

70.- Deduïu el tipus d'hibridació i d'spin (alt o baix) dels complexos següents:
[Cr(CN)6]

4¯   paramagnètic i [Pt(NH3)6]
4+  diamagnètic.

71.- Donades les dades següents:

- El complex [AL6]
3+ és diamagnètic i el [AL'6]

3¯  és paramagnètic.
- L és un lligand neutre i L' és un lligand aniònic amb una càrrega negativa.
- A ( Z = 27).

a) Completeu la taula següent:
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[AL6]
3+ [AL'6]

3¯

Configuració electrònica
de An+ (última capa)

Hibridació del catió An+

 en el complex
(teoria enllaç-valència)

Configuració dels orbitals
d segons la teoria del

camp cristal·lí

b) Segons la teoria del camp cristal·lí, quin dels dos lligands, L o L', 
produeix un desdoblament més gran?

72.- Completeu el quadre següent:

Ió pentaaquahidroxoferro (III).
És d'orbital extern

Ió dibromodicloroniccolat (II).
És diamagnètic

Fórmula

Geometria

Dibuixeu el
desdoblament dels
orbitals d, amb els

electrons
corresponents

Escriviu l'equilibri de
dissociació del

complex i  l'expressió
de la Kd
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73.- Donats els elements següents: cadmi, coure i vanadi, ompliu el quadre
següent referit als complexos indicats:

[Cd(NH3)4]
2+

Tetraèdrica
[Cu(CN)4]

2¯

Plano-quadrada

[V(H2O)6]
3+

Octaèdrica

Nre.coordinació

Diagrama
desdoblament del

camp cristal·lí

Hibridació

Nom

74.- Expliqueu el complex triamminatriclorocobalt(III), suposant que és
paramagnètic.

a) Segons la teoria del camp cristal·lí.
b) Segons la teoria dels orbitals híbrids.

Quin tipus d'enllaç existeix entre el metall i els lligands?
c) Segons la teoria del camp cristal·lí.
d) Segons la teoria dels orbitals híbrids.

75.- Expliqueu el complex diamminabromocloroplatí(II).

a) Segons la teoria del camp cristal·lí.
b) Segons la teoria dels orbitals híbrids.

Quin tipus d'enllaç existeix entre el metall i els lligands?
c) Segons la teoria del camp cristal·lí.
b) Segons la teoria dels orbitals híbrids.

Solucions

  1.- c   2.- b   3.- d   4.- b   5.- c
  6.- a   7.- c   8.- e   9.- d 10.- d
11.- c 12.- d 13.- c 14.- d 15.- c
16.- a 17.- d 18.- a 19.- b 20.- e
21.- b 22.- b 23.- c 24.- b 25.- a
26.- c 27.- c 28.- d 29.- c 30.- e
31.- c 32.- a 52.- c 53.- d 54.- c
55.- d 56.- e 57.- c 58.- e 59.- e
60.- c 61.- e 62.- a 63.- d 64.- a
65- b 66.- a 67.- e
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