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La prova està constituïda per un qüestionari amb 10 preguntes. 

Les 9 primeres preguntes tenen cinc respostes per a cadascuna, de les quals només una és 

correcta. Indiqueu amb una X al full de respostes la que considereu correcta. Cada resposta 
encertada val 10 punts, els errors descompten 2 punts i la resposta en blanc val 0 punts. 

La pregunta 10 és de formulació. S’ha de contestar en el mateix qüestionari i també val 10 punts (2 
punts per resposta correcta, els errors descompten 0,4 punts i la resposta en blanc val 0 punts).  
 
A més, es proposa un tema que s’haurà de desenvolupar en el full annex al qüestionari. Aquest tema 
es valorarà amb un màxim de 20 punts, i només es considerarà quan s’hagi obtingut la mateixa 
puntuació en el qüestionari per tal d’establir les tres millors qualificacions. 
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Signatura: 
 
 
 

A efectes únicament estadístics, i sense repercussió en la valoració de l'exercici, indiqueu 

quines són les opcions universitàries que triareu el curs vinent. 

 

1a. opció: 

2a. opció: 

3a. opció: 

 

 Pregunta     Resposta 

 

    a  b  c  d  e 

 

  1  □  □  □  □  □ 

  2  □  □  □  □  □ 

  3  □  □  □  □  □ 

  4  □  □  □  □  □ 

  5  □  □  □  □  □ 

  6  □  □  □  □  □ 

  7  □  □  □  □  □ 

  8  □  □  □  □  □ 

  9  □  □  □  □  □  

 



1. El reglament CLP sobre classificació, etiquetatge i envasament de substàncies i mescles químiques 

perilloses vigent a la Unió Europea per classificar i etiquetar els productes químics, es basa en el Sistema 

Globalment Harmonitzat de les Nacions Unides (SGA) que modifica el reglament europeu (CE) nº 1907/2006 

(REACH). A quines de les substàncies següents els correspon el pictograma indicat: 

 

acetona → 1  àcid acètic → 2 àcid nítric → 3 butà → 4  etanol → 5 hidròxid de sodi → 6 

 

inflamable 

 

 

a) 1, 3 i 6 b) 1, 2, 4 i 5 c) 3, 4, 5 i 6 d) 1, 2, 3, 4 i 5 e) 1, 2, 4, 5 i 6 

 

2. Les propietats individuals dels estats d’agregació de la matèria resulten de les diferències en la disposició i 

comportament de les partícules que els componen. Un gas és un fluid de la matèria que omple qualsevol 

recipient que el contingui. Un líquid és un fluid que adopta la forma de la part del recipient que ocupa. Un sòlid 

és una forma rígida de la matèria que no s’adapta necessàriament a la forma del recipient que el conté. 

Indiqueu quines de les proposicions següents són correctes: 

1. Les mostres sòlides o líquides es poden pesar en una balança mentre que per a les mostres gasoses 

no es pot determinar la seva massa. 

2. A una mateixa temperatura i pressió, les mostres sòlides i líquides tenen un volum fix mentre que el 

volum d’una mostra gasosa pot variar. 

3. En condicions normals de pressió i temperatura, la massa d’un gas ideal que es pot introduir en un 

volum determinat és directament proporcional a la seva massa molecular o atòmica. 

4. La densitat dels líquids és directament proporcional a llur massa molecular o atòmica. 

5. En condicions normals de pressió i temperatura, la densitat dels gasos ideals és directament 

proporcional a llur massa molecular o atòmica. 

 

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

 

3. A més de considerar la naturalesa dels estats d’agregació de la matèria és important tenir en compte les 

transformacions que es produeixen entre ells. Indiqueu quines de les proposicions següents són correctes: 

1. El punt triple d’una substància no varia amb la pressió externa. 

2. A una mateixa temperatura, la pressió de vapor dels líquids és directament proporcional a llur massa 

molecular. 

3. Els sòlids tenen una pressió de vapor nul·la. 

4. Per a una substància concreta, el canvi de fase de líquid a sòlid es produeix sempre a la mateixa 

temperatura. 

5. En un recipient obert, la temperatura d’ebullició d’una substància varia amb la pressió externa. 

  

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

 



4. Les parets cel·lulars actuen com a membranes semipermeables que, degut al fenomen de l’osmosi, 

permeten el pas de l’aigua, d’ions i de molècules petites, fent possible la vida de la cèl·lula i d’altres fenòmens 

com ara la propagació de l’impuls nerviós. La sang humana té una pressió osmòtica de 7,7 atm a la temperatura 

corporal de 37ºC. Es volen administrar a un pacient per via intravenosa 500 mL d’una solució aquosa de glucosa 

(C6H12O6). Quina massa de solut s’ha d’utilitzar? 

Dades: Masses atòmiques: H = 1,0; C = 12,0; O = 16,0  

 R: 8,314 J·K
-1
·mol

-1  
=  0,082 atm·L·K

-1
·mol

-1
;  1 atm = 101,32 kPa = 1,01325 bar = 760 mm d’Hg 

 

a) 0,270 g b) 13,2 g c) 27,3 g d) 110,6 g e) 228,7 g 

 

 

5. Les propietats atòmiques dels elements ajuden a predir en molts casos el comportament i les propietats dels 

compostos químics. Per exemple, els alcalins formen amb els halògens compostos binaris de caràcter iònic. En 

relació a aquestes propietats atòmiques i llurs implicacions, indiqueu quines de les afirmacions següents són 

correctes: 

1. L’energia d’ionització electrònica dels elements alcalins varia segons l'ordre: Li < Na < K < Cs  

2. L’afinitat electrònica dels elements halògens varia segons l'ordre: Cl < Br < I 

3. La diferència d’electronegativitats entre els dos elements que constitueixen cadascun dels halurs de potassi 

varia segons l'ordre: KI < KBr < KCl < KF 

4. El caràcter iònic de l’enllaç en els halurs de liti varia segons l'ordre:   LiF < LiCl < LiBr < LiI  

5. El caràcter iònic de l’enllaç del fluorur de potassi és menor que el del iodur de liti.  

6. El radi iònic dels halurs varia segons l'ordre: F
-
 < Cl

-
 < Br

-
 < I

-
  

 a) 3 i 6  b) 1, 3 i 5 c) 2, 4 i 6 d) 1, 2, 4 i 5   e) 2, 3, 4 i 6 

 

 

6. Recentment a Igualada (Barcelona) es va produir un episodi de contaminació atmosfèrica degut a una fuita 

d’òxids de nitrogen que es va fer notar especialment per la coloració ataronjada dels gasos emesos. Hi ha pocs 

gasos de colors: verdós (clor), marronós (brom), violaci (iode) i taronja-marronós de diferents intensitats dels 

òxids de nitrogen (N2O, NO, N2O3, N2O4, NO2 i N2O5), segons la composició de la mescla d’òxids presents. 

Aquests òxids de nitrogen formen part de la pol·lució a les grans ciutats, causada per la combustió en els motors 

d’explosió i, segons les concentracions i la temperatura, es transformen els uns en els altres.  

En un reactor de 5,0 L s’introdueixen 230,0 g de tetraòxid de dinitrogen gasós (incolor) i s’escalfen fins a 27ºC, 

sense variació de volum, per produir la reacció endotèrmica de dissociació a diòxid de nitrogen gasós (marró). 

Quan s’assoleix l’equilibri es troba que la quantitat de diòxid de nitrogen gasós és de 23,0 g. Tenint en compte 

aquesta reacció de dissociació, indiqueu quines de les afirmacions següents són correctes: 

1. A 27ºC, la constant d’equilibri Kp és inferior a la unitat. 

2. Les constants d’equilibri Kc i Kp són iguals. 

3. En el supòsit que aquesta fos la reacció predominant en la pol·lució atmosfèrica de les ciutats, el color de 

l’aire a l’estiu seria més marronós que a l’hivern. 

4. Si augmenta la pressió a temperatura constant, s’intensifica la coloració del gas dins del recipient. 

5. Si disminueix la pressió i augmenta la temperatura, s’intensifica la coloració del gas dins del recipient. 

Dades: Masses atòmiques: N = 14,0; O = 16,0;  

 R: 8,314 J·K
-1
·mol

-1  
=  0,082 atm·L·K

-1
·mol

-1
;  1 atm = 101,32 kPa = 1,01325 bar = 760 mm d’Hg 

 

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



7. En relació al cas descrit a la pregunta anterior, una de les possibles causes de contaminació ambiental que 

es contemplen és la mescla accidental d’àcid nítric concentrat de densitat 1,40 g mL
-1
 i 65% en massa, amb 

residus d’àcid fòrmic que reaccionarien segons: 

 

2 HNO3 (aq) +  HCOOH (aq)  →  CO2 (g) +  2 H2O (g)  + 2 NO2 (g) 

 

Si es mesclessin 5000 L d’àcid nítric amb 30 kg d’àcid fòrmic, quin volum de diòxid de nitrogen a una pressió d’1 

atm i 20ºC s’hauria emès. 

 

Dades: Masses atòmiques: H = 1,0; C = 12,0; N = 14,0; O = 16,0  

 R: 8,314 J·K
-1
·mol

-1  
=  0,082 atm·L·K

-1
·mol

-1
;  1 atm = 101,32 kPa = 1,01325 bar = 760 mm d’Hg 

 

a) 1735 m
3 

b) 118,4 m
3
   c) 59,2 m

3
  d)  31,3 m

3
         e) 2,14 m

3 

 

 

 

8. L’acidesa d’una dissolució aquosa depèn de la concentració dels protòlits presents i de llurs constants de 

dissociació àcida. Quan es mesclen diferents protòlits, el pH final de la dissolució que resulta depèn de la 

interacció que es produeix entre els àcids i les bases presents. Indiqueu en cadascun dels casos següents com 

seria el pH de la dissolució obtinguda: 

 

 A.   després de neutralitzar amb una base forta l’àcid fòrmic present en 25 mL d’HCOOH 0,1 M.  

 B.   després de mesclar 25 mL d’H2SO4 0,1 M amb 25 mL d’NaOH 0,1 M. 

  

Dades:   pKa (HCOOH) = 3,7    

 

a)  A, neutre b)  A, bàsic c)  A, àcid d)  A, bàsic e)  A, neutre 

B, àcid B, neutre B, àcid B, àcid B, neutre 

 

 

 

 

9. La solubilitat en aigua d’un compost iònic poc soluble depèn de la temperatura i d’altres factors. A 50 mL 

d’una dissolució aquosa que conté 2·10
-4
 mol L

-1
 d’NaCl i 2·10

-4
 mol L

-1
 d’NaBr se li afegeixen 50 mL d’una 

dissolució 2·10
-4 

mol L
-1
 d’AgNO3. Suposeu que els volums són additius. Indiqueu quines de les afirmacions 

següents són correctes: 

  

1. Només precipita l’AgCl. 

2. Només precipita l’AgBr. 

3. Precipiten l’AgCl i l’AgBr. 

4. No apareix cap precipitat. 

5. Si la concentració de l’NaBr fos 4·10
-4
 mol L

-1
, augmentaria la massa d’AgBr que precipita. 

 

Dades:   Ks(AgCl) = 10
-9,8

;   Ks(AgBr) = 10
-12,0 

 

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

 

 

 



10. Anomeneu o formuleu les substàncies següents: 

 

SUBSTÀNCIA                    ANOMENEU O FORMULEU 

Àcid peroxosulfúric  

 

 

KFeS2  

CH3CH2CH2CN  

Iodat de coure(II)  



NOM I COGNOMS:  _____________________________________________________________ 

 

TEMA:  

 

Descripció d'alguns dels mètodes actuals emprats per a l'anàlisi de substàncies:  

 a) espectroscòpia IR. 

 b) ressonància magnètica nuclear. 



 


