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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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Nom i cognoms: 
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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. Aquest 2019, l’Assemblea General de les Nacions Unides (ONU) ha proclamat l’Any 

Internacional de la Taula Periòdica i els elements químics, en commemoració dels 

150 anys del seu disseny per part de Dmitri Mendeléiev. Aquesta taula va 

revolucionar i ordenar el coneixement que es tenia fins aleshores dels elements 

químics i, fins i tot, va permetre predir l’existència d’elements fins llavors 

desconeguts. L’última actualització de la Taula Periòdica per part de la IUPAC 

contempla 118 elements (fins a la capa completa del 7è període) i una quantitat 

d’informació sorprenent. Quina de les informacions següents és falsa? 

 

1. La segona energia d’ionització del sodi (Z = 11) és molt més gran que la del 

magnesi (Z = 12).  

2. Un element neutre amb 18 electrons és un gas. 

3. En avançar al llarg d’un període, generalment decreix el radi atòmic i augmenta 

la primera energia d’ionització. 

4. Els elements estan ordenats per la seva massa atòmica. 

5. El poloni (Z = 84), situat al 6è període, té orbitals f plens. 

 

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

 

2. L’hipoclorit de calci és una substància que pot generar clor gas, el qual és un dels 

desinfectants més emprats en la potabilització d’aigües per a ús domèstic. La puresa 

de l’hipoclorit de calci pot determinar-se per valoració iodomètrica emprant la 

reacció següent com a etapa prèvia: 

 

a Ca(ClO)2 + b KI + c H2SO4  →  d CaCl2 + e I2 + f K2SO4 + g H2O 

 
En un vas de precipitats s’introdueixen 0,5724 g de Ca(ClO)2, 2,6560 g de KI i 

2,6560 g de H2SO4. Tenint en compte la reacció abans indicada, quina de les 

afirmacions següents és verdadera: 

 

Dades: Masses atòmiques relatives:  H = 1,0; O = 16,0; S = 32,1; Cl = 35,5;  K = 39,1;           

Ca = 40,1; I = 126,9. 

 

a) a = 1, b = 2, c = 4 i el reactiu limitant és l’àcid sulfúric. 

b) a = 1, b = 4, c = 2 i els reactius limitants són l’àcid sulfúric i el iodur de potassi. 

c) a = 1, b = 4, c = 2 i l’únic reactiu limitant és l’hipoclorit de calci. 

d) a = 1, b = 2, c = 4 i el reactiu limitant és el iodur de potassi. 

e) a = 1, b = 4, c = 2 i els reactius limitants són l’hipoclorit de calci i el iodur de 

potassi. 

 



3. En la combustió completa d’un mol de propà gasós, s’alliberen 2219 kJ d’energia en 

forma de calor a la temperatura de 298 K i a la pressió d’1 atm. Calculeu la massa 

d’aigua que es pot escalfar des de 20 ºC fins a 80 ºC cremant 100 L de propà 

mesurats a 298 K i 1 atm, suposant que tota la calor és aprofitable. 

 

Dades: R = 0,082 atm·L·mol-1·K-1; masses atòmiques relatives: H = 1,0; C = 12,0; O = 

16,0; CeH2O = 4,18 kJ·kg-1·K-1. 

 
a) 36,2 kg b) 72,2 kg c) 30,3 kg d) 20,0 kg e) 14,8 kg 

 
4. Les propietats col·ligatives són aquelles propietats d’una solució que només 

depenen de la concentració de solut i no de la seva naturalesa. Una aplicació directa 

en són els productes anticongelants, que s’addicionen als sistemes d’aigua d’un 

cotxe per evitar que es congelin i facin malbé la instal·lació quan la temperatura 

baixa per sota dels 0 ºC. 

Sabent que mesclant 100 g de glucosa (C6H12O6) amb 400 g d’aigua, la solució es 

solidifica a -2,583 ºC a la pressió d’1 atm, quina quantitat de trehalosa (C12H22O11) en 

kg s’ha d’afegir a 500 g d’aigua per tal que la solució resultant es congeli a la 

mateixa temperatura? 

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

 
a) 125  b) 0,237 c) 1,389 d) 0,241 e) 0,125 

 
5. L’ús de llevats químics es va generalitzar a mitjans del segle XVIII, degut a la 

necessitat de millora de la producció industrial de pa. Aquests llevats es componen 

de bicarbonat o carbonat de sodi, i certs àcids com el tartàric o el màlic. Un cop 

mesclats amb la massa i al forn, les sals bàsiques es neutralitzen d’acord amb les 

reaccions químiques següents: 
 

NaHCO3(aq) + H+(aq) →  Na+(aq) + H2O(l) + CO2(g) 

Na2CO3(aq) + 2 H+(aq) →  2 Na+(aq) + H2O(l) + CO2(g) 
 

Així doncs, s’allibera diòxid de carboni que dóna textura i fa esponjós l’interior del 

pa. Si es prepara un llevat químic amb 0,5 g de mescla NaHCO3 i Na2CO3 i la massa 

creix 200 cm3 degut al CO2 format, quin és el percentatge màssic de bicarbonat de 

sodi a la mescla? 

 
Nota: Considereu el pa un recipient tancat a una temperatura de 200 ºC i 1 atm.  
 
Dades: R=0,082 atm·L·mol-1·K-1; masses atòmiques relatives: H = 1,0; C = 12,0; O = 

16,0; Na = 23,0. 

 
a) 11,8  b) 64,4  c) 35,6  d) 30,4  e) 88,2 



6. 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 verdaderes: 

 

1. El perclorat de potassi augmenta el pH de l’aigua.   

2. El nitrat de sodi no altera el pH de l’aigua.   

3. L’acetat de liti augmenta el pH de l’aigua.  

4. Una dissolució 10-8 M d’àcid clorhídric en aigua té un pH de 8.  

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

 

Dades: Els pKa de l’àcid acètic és 4,75 i el pKb de l’amoníac és 4,75. 

 

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

 

7. En la neteja de fosses sèptiques es poden acumular grans quantitats 

d’hidrogensulfur d’amoni. Aquest sòlid no es pot netejar amb àcids o bases ja que 

allibera gasos molt tòxics per inhalació: 
 

NH4HS(s) + H+(aq)  →  NH4
+(aq) + H2S(g) 

NH4HS(s) + OH-(aq)  →  HS-(aq) + NH3(g) + H2O(l) 
 

Aquests gasos també es poden trobar presents per descomposició tèrmica del sòlid: 
 

NH4HS(s) ⇄ NH3(g) + H2S(g)  KP = 0,108 

 

Dades: KP a 25 ºC i pressions parcials mesurades en atm (1 atm = 101,325 kPa). 

 

Considerant que hi ha 1000 g de NH4HS en una fossa sèptica d’1 m3 (on se li ha fet 

prèviament el buit) que es troba a 25 ºC, digueu quines afirmacions són certes: 

 

1. Les pressions parcials de NH3 i H2S a l’equilibri són 80,2 kPa. 

2. En afegir un àcid, disminueix la pressió parcial de l’amoníac. 

3. Si hi hagués 800 g de sòlid en lloc d’1 kg, no es podria assolir l’equilibri. 

4. L’addició d’un catalitzador, com ara el platí, no desplaçarà l’equilibri cap a la 

formació de productes. 

5. L’amoníac és una molècula trigonal plana, mentre que el sulfur d’hidrogen és 

angular com l’aigua. 

 

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

 



8. Per preparar exactament una solució d’àcid acètic 0,100 mol·L-1 s’han de mesurar V 

mL d’una solució més concentrada (1,00 mol·L-1) i fer la dilució corresponent. 

Indiqueu quina de les combinacions de material volumètric és la manera més exacta 

de fer-ho. 

 

a) C de 10 mL i D de 100 mL b) B de 25 mL i D de 250 mL c) B de 25 mL i E de 250 mL 

d) A de 25 mL i D de 250 mL e) A de 10 mL i E de 100 mL 

 

 

9. La solubilitat en aigua d’un compost iònic poc soluble depèn de la temperatura i 

d’altres factors. Si tenim una dissolució aquosa que conté 0,1  mol·L-1 de Fe+3, 

indiqueu quines de les afirmacions següents són verdaderes: 

 

1. El Fe+3 començarà a precipitar en forma d’hidròxid si s’ajusta el pH de la 

dissolució a 5,25. 

2. El Fe+3 començarà a precipitar en forma d’hidròxid si s’ajusta el pH de la 

dissolució a 1,17. 

3. L’hidròxid de ferro (III) no precipitarà mai en medi àcid. 

4. La solubilitat del Fe(OH)3 és de 2,27·10-14 M. 

5. La solubilitat del Fe(OH)3 és de 5,85·10-11 M. 

 

Dades: Kps (Fe(OH)3) = 10-39,5; Kw = 10-14. 

 

a) 1 i 5  b) 3 i 5  c) 2 i 4  d) 2 i 5  e) 1 i 4 
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10. Anomeneu o formuleu les substàncies següents: 

 

Hidrogencarbonat de potassi  

CH3COOOH   

Fosfat de manganès(II)  

FeS2O3  

2-clorobutanal  

 

 

  



NOM I COGNOMS:_________________________________________________ 

 

TEMA: Volumetries àcid-base. 

  



 

 


