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 FULL DE RESPOSTES 

 

 

Nom i cognoms: 

 

Centre on curseu batxillerat: 

 

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. La forma de les molècules és conseqüència del tipus d’àtoms que les constitueixen, els quals 

condicionen també els tipus d’enllaços intramoleculars i intermoleculars que expliquen les 

propietats dels compostos químics. Tenint en compte les propietats derivades dels tipus d’enllaç 

i de la geometria molecular, indiqueu quines de les proposicions següents són correctes: 

1. El tetraclorur de carboni, que és una substància apolar, dissol molts compostos 

apolars com ara el iode.  

2. L’aigua, que és una substància iònica, dissol molts compostos iònics com ara el 

clorur de sodi. 

3. La molècula d’amoníac és apolar perquè té una geometria tetraèdrica. 

4. El tetraclorur de carboni és una substància apolar perquè té una geometria 

tetraédrica. 

5. La geometria de la molècula d’amoníac és trigonal plana perquè té tres enllaços 

senzills N-H. 

6. La molècula de monòxid de carboni té una geometria lineal perquè els dos àtoms 

estan units per un enllaç senzill. 

 

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

 

2. Tres globus de fira s’inflen respectivament amb heli, aire i diòxid de carboni a una temperatura 

de 20ºC. Els tres globus es deixen anar lliurement en una habitació a 20ºC i 101 kPa de pressió. 

Quines de les observacions següents són correctes: 

 

1. Els tres globus ascendiran. 

2. El globus amb diòxid de carboni descendirà  i el d’aire també.  

3. El globus d’heli ascendirà i el de diòxid de carboni descendirà. 

4. Els globus amb heli i aire ascendiran,  

5. El globus amb heli ascendirà, i els d’aire i de diòxid de carboni descendiran. 

6. El globus amb diòxid de carboni descendirà  i el d’aire ascendirà.  

 

Dades:  Considereu que la composició molar de l’aire és: 21% d’oxigen, 78% de nitrogen i 1% 

d’argó. 

Masses atòmiques:  H = 1; He = 4;  C = 12;  N = 14;  O = 16;  Ar = 40 

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

 

3. La remediació de sòls i aigües contaminats amb hidrocarburs es pot dur a terme mitjançant 

processos redox amb peròxid d’hidrogen, ozó, permanganat de potassi o persulfats. El 

tricloroetè (TCE) es pot eliminar de les aigües superficials amb permanganat de potassi d’acord 

amb la reacció ajustada següent: 

  TCE (aq) +  2 KMnO4 (aq)  →  2 CO2 (g) +  2 KCl (aq)  +  HCl (aq) + 2 MnO2 (s)  

Una cisterna conté 1000 m
3
 d’aigua contaminada amb 50 mg m

-3
  de TCE. Quin volum d’una 

solució 0,75 mol·L
-1
 de permanganat de potassi seria necessari per eliminar la contaminació? 

 

Dades:  Masses atòmiques: H = 1,01; C = 12,0; O = 16,0; Cl = 35,5; K = 39,1; Mn = 54,9 

 

 a) 1014 mL     b) 507  mL     c) 254 mL   d) 127 mL   e) 63 mL 

 

 



 

4. La concentració és una de les magnituds que caracteritza els sistemes químics en dissolució. 

Aquesta magnitud es defineix com una relació entre la quantitat de solut i la de dissolvent o de 

solució. A continuació es donen algunes formes d’expressar la concentració: 

1. Molaritat. 

2. Fracció molar. 

3. Percentatge en volum. 

4. Molalitat. 

5. Percentatge en massa. 

6. Massa de solut per unitat de volum de dissolució. 

Identifiqueu la resposta on totes les formes indicades depenguin de la temperatura.  

 

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

 

 

 

 

5. L’àtom és la unitat més petita d’un element químic que manté la seva identitat o les seves 

propietats i que no és possible dividir mitjançant processos químics. La teoria acceptada avui 

és que l’àtom es compon d’un nucli de càrrega positiva format per protons i neutrons al 

voltant del qual es troba un núvol d’electrons de càrrega negativa. La massa de l’ió magnesi 

(Mg
2+

) és 24 i la seva configuració electrònica és: 1s
2
2s

2
2p

6
. 

Indiqueu quines de les proposicions següents són correctes: 

1. La massa de l’ió Mg
2+

 és 24 i la de l’element Mg és 24. 

2. L’àtom de l’element Mg conté 10 electrons. 

3. El nucli de l’ió Mg
2+

 conté 24 protons. 

4. El nucli de l’ió Mg
2+

 conté 12 neutrons. 

5. El nucli de l’ió Mg
2+

 conté 10 protons i 14 neutrons. 

 

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

 

 

 

 

6. L’acetona és una substància de baix punt d’ebullició (56ºC) i és miscible amb l’aigua. Està 

relacionada amb el metabolisme dels lípids, i en algunes malalties d’origen metabòlic com ara 

la diabetis es pot detectar a l’orina. L’acetona es podria obtenir al laboratori per 

deshidrogenació del 2-propanol. A 600 K s’estableix l’equilibri de dissociació següent dins d’un 

reactor: 

 

   CH3CHOHCH3 (g)    CH3COCH3 (g) + H2 (g)     H > 0 

 

 Indiqueu quines de les proposicions següents són correctes: 

1. A 600 K la KP coincideix amb la KC.  

2. Un augment de temperatura fa augmentar la constant d’equilibri. 

3. Si augmenta la pressió, augmenta el grau de dissociació. 

4. Si augmenta la concentració d’acetona, augmenta el grau de dissociació. 

5. Si disminueix la pressió i augmenta la temperatura, no varia el grau de dissociació. 

 

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

 



 

7. Per treballar correctament en un laboratori cal saber emprar els reactius, dissolvents i utillatge 

més adient, així com realitzar determinades transformacions físiques i químiques, i fer càlculs 

matemàtics tenint en compte les xifres significatives de les magnituds mesurades. Quines de les 

proposicions següents són pròpies d’un treball correcte? 

  

1. Per separar sòlids de líquids es fa servir un embut de forma alemanya o un embut de 

Büchner. 

2. Per evitar l’efecte de l’oxigen atmosfèric, els metalls alcalins es conserven submergits en 

aigua destil·lada. 

3. Els matrassos aforats s’utilitzen per abocar un volum exacte d’una solució. 

4. Per preparar 1 L d’una dissolució patró de clorur de sodi 0,1019 M, s’han pesat 5,9550 g 

i s’han dissolt en aigua fins a 1 L en un proveta graduada.  

5. Les substàncies líquides, emprant recipients tancats, es poden pesar en una balança 

analítica.  

Dades: Masses atòmiques,    Na: 22,99      Cl: 35,45 

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

 

8. 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
 de KI i 2·10

-4
 mol·L

-1
 de K2CrO4 se li 

afegeixen 50 mL d’una dissolució aquosa 2·10
-2 

mol·L
-1
 de Pb(NO3)2 . Indiqueu quines de les 

afirmacions següents són correctes. Suposeu que els volum són additius.  

Dades: Constant del producte de solubilitat:  Ks(PbCrO4) = 1,26·10
-13 

;   Ks(PbI2) = 1,00·10
-8 

 

1. No apareix cap precipitat. 

2. Només precipita el PbI2. 

3. Només precipita el PbCrO4. 

4. Precipiten el PbI2 i el PbCrO4. 

5. Si la concentració del Pb(NO3)2 augmentés fins a 10
-1 

mol·L
-1
, la concentració d’ió cromat 

disminuiria a la dissolució final. 

 

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

 

9. Algunes sals modifiquen apreciablement el pH de l’aigua quan es dissolen. Aquest fenomen es 

degut a la dissociació electrolítica d’aquestes substàncies, i a que els ions que es formen 

experimenten un procés d’hidròlisi en reaccionar amb les molècules d’aigua. Indiqueu quines de les 

proposicions següents són correctes a 25ºC: 

 

1. El clorur d’amoni no altera el pH de l’aigua.   

2. Una dissolució 10
-2
 M de clorur de potassi en aigua té un pH de 5. 

3. L’acetat de sodi provoca un augment del pH de l’aigua.   

4. L’acetat d’amoni disminueix el pH de l’aigua.  

5. El bromur d’amoni disminueix el pH de l’aigua.  

Dades: Tingueu en compte que els àcids bromhídric i clorhídric són forts, i que els pKa de l’àcid 

acètic i de l’ió amoni a 25ºC són 4,75 i 9,25 respectivament. La constant d’autoionització de l’aigua a 

25ºC és igual a 1,00·10
-14

. 

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



10. Anomeneu o formuleu les substàncies següents: 

 

SUBSTÀNCIA                    ANOMENEU O FORMULEU 

Dicromat d’alumini  

CH2=CHCH2COOH  

Au(BrO2)3  

CH3CH2COOC6H5  

Nitrit de mercuri (I)  



NOM I COGNOMS:  _____________________________________________________________ 

 

TEMA:  

 

Enllaç covalent:  

a) Caracterització de l’enllaç covalent a través del model de Lewis. 

b) Enllaços senzills i múltiples. 

c) Polaritat dels enllaços. 



 

 



 


