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 Puntuació màxima 120 punts 

 Temps màxim: 3 hores 

 

 

 

 

 

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 en els casos que hagin 

obtingut la mateixa puntuació en el qüestionari per tal d’establir les tres millors qualificacions. 
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 FULL DE RESPOSTES 

 

 

Nom i cognoms: 

 

Centre on curses batxillerat: 

 

Signatura: 

 

 

 

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

quines són les opcions universitàries que triaràs 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 dicromat de potassi reacciona amb els alcohols primaris produint aldehids, els quals poden 

transformar-se posteriorment a àcids carboxílics. En una primera etapa, l’etanol es transforma a 

etanal en medi d’àcid sulfúric d’acord amb la reacció següent: 

  K2Cr2O7  +  3 CH3CH2OH  +  4 H2SO4   →  Cr2(SO4)3  +  3 CH3CHO  +  K2SO4  +  7 H2O 

Indiqueu quina o quines de les proposicions següents són correctes: 

1. El dicromat de potassi s’oxida i l’estat d’oxidació del crom en aquesta substància és +6. 

2. L’etanol és el reductor. 

3. L’àcid sulfúric és l’oxidant de la reacció. 

4. L’estat d’oxidació del crom en el dicromat de potassi és +7 i en el sulfat de crom és +3. 

5. L’etanal és reductor quan és transformat a àcid etanoic. 

 

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

 

 

2. El clor és un dels elements més comuns emprats en plantes depuradores d’aigües ateses les seves 

propietats desinfectants. El clor s’obtingué per primera vegada al segle XVIII segons la reacció 

següent:   MnO2 (s) + 4 HCl (aq) → MnCl2 (aq) + Cl2 (g) + 2 H2O (l)  

Per a obtenir clor, a 150 mL d’aigua s’afegeixen 100 mL d‘àcid clorhídric (concentració 32 % m/m i 

densitat 1,16 g·mL
-1
) i 10 g d’un diòxid de manganès del 95% de puresa.  

Suposeu que la densitat de l’aigua és 1,00 g·mL
-1
, que els volums de líquids són additius i que el clor 

es comporta com a un gas ideal.  

Indiqueu quina o quines de les proposicions següents són correctes: 

1. En condicions normals de pressió i temperatura, s’obtindrien 2,45 litres de clor. 

2. En condicions normals de pressió i temperatura, s’obtindrien 7,760 g de clor. 

3. A una pressió de 50 kPa i una temperatura de 25ºC, s’obtindrien 2,45 litres de clor. 

4. A una pressió de 50 kPa i una temperatura de 25ºC, s’obtindrien 7,760 g de clor. 

5. La concentració del MnCl2 a la solució final és 0,874 mol·L
-1
. 

6. La concentració de l’HCl a la solució final és 132,52 g·L
-1
 . 

 

Dades:  Masses atòmiques:    Mn = 54,9; Cl = 35,5; O = 16,0; H = 1,0   

R: 8,314 J·K
-1
·mol

-1  
=  0,082 atm·L·K

-1
·mol

-1
;   1 atm: 101325 Pa 

 

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

 

 

3. L’enllaç químic és conseqüència de les forces atractives que se estableixen entre àtoms, ions o 

molècules. Com més elevades siguin aquestes forces més elevades són les energies d’aquests 

enllaços, conduint a una major estabilitat del sistema químic. Aquesta estabilització fa que, a la 

naturalesa, la majoria dels sistemes químics es trobin com a molècules i agregats (atòmics o iònics) i 

rarament com a àtoms o entitats individualitzades. 

A continuació es recullen diferents tipus d’entitats i enllaços químics, i s’estableixen unes possibles 

correspondències entre ells.   

Entitat química: α) clorur de sodi; β) diòxid de carboni; γ) carboni (diamant); δ) magnesi; ε) aigua. 

Enllaç químic: I) covalent polar; II) covalent apolar; III) metàl·lic; IV) iònic; V) pont d’hidrogen. 

Correspondència:  1)  I  β, ε;    2)  I, V   ε;   3)  IV  α, δ;    4)  III  γ, δ;    5)  II  β, γ 

 Indiqueu quina o quines de les correspondències establertes són correctes: 

 

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

 



4. L’aire de l’atmosfera es una mescla de deu a vint gasos diferents. Si suposem una mostra d’aire 

com una mescla de gasos ideals constituïda pels quatre més abundants: 78,07% de nitrogen, 

20,97% d’oxigen, 0,93% d’argó i 0,03% de diòxid de carboni (% en volum). 

Indiqueu quines de les següents afirmacions son correctes: 

1. La composició percentual en massa dels components de l’aire es la mateixa que la 

composició molar de l’aire expressada en tant per cent.  

2. La composició percentual en volum dels components de l’aire es la mateixa que la 

composició molar de l’aire expressada en tant per cent.  

3. Si la pressió total de la mostra d’aire és 10132,5 kPa, la pressió parcial de l’argó (en atm) 

coincideix amb el percentatge en massa d’aquest gas a l’aire. 

4. Si la pressió total de la mostra d’aire és 10132,5 kPa, la pressió parcial de l’argó (en atm) 

coincideix amb el percentatge en volum d’aquest gas a l’aire. 

5. En un recipient tancat que conté 100 L d’aire a 1 atm de pressió i 25ºC de temperatura, la 

pressió parcial del diòxid de carboni és 699 vegades més petita que la de l’oxigen.  

  

 

Dades: Considereu que l’aire es comporta com una mescla de gasos ideals.  

Masses atòmiques:   C: 12;  N: 14;  O: 16;  Ar: 40  

R: 8,314 J·K
-1
·mol

-1  
=  0,082 atm·L·K

-1
·mol

-1
;   1 atm = 101325 Pa 

 

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

 

 

 

 

5. L’hipòtesi de Planck per a la quantització de l’energia, el model atòmic de Bohr, el principi d’incertesa 

de Heisenberg i l’explicació d’Einstein de l’efecte fotoelèctric constitueixen els principals orígens de la 

química quàntica. D’aquesta manera es van comprendre alguns fenòmens del comportament de les 

partícules atòmiques que la mecànica newtoniana no podia explicar.  

En relació als conceptes i fonaments de la química quàntica, quina o quines de les afirmacions 

següents són correctes: 

1. la velocitat i la posició de l’electró es poden conèixer simultàniament amb exactitud. 

2. l’energia d’una radiació és directament proporcional a la seva longitud d’ona. 

3. el nombre d’ona d’una radiació és exactament l’invers de la seva longitud d’ona. 

4. el comportament d’un electró es pot explicar utilitzant un model com a partícula però no com a 

ona radiant. 

5. el radi d’una òrbita de l’electró pot assolir qualsevol valor de 0 a ∞. 

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

  

 



 

6. En una valoració àcid-base té lloc la neutralització d’una substància àcida o bàsica pel corresponent 

valorant. Com a valorants es fan servir normalment àcids forts o bases fortes de concentració 0,02-0,5 

M. En aquests casos, al llarg de la valoració, el pH depèn de la fracció neutralitzada de la substància a 

valorar (anàlit). Respecte al valor del pH en la solució que resulta en cada cas, quins valors dels 

indicats a la taula són correctes. Suposeu que el volum final és de 100 mL en tots els casos. 

 

Anàlit, mols inicials Valorant, mols afegits pH de la solució obtinguda 

Àcid sulfúric, 2,5·10
-3
 Hidròxid de sodi, 5,0·10

-3
  1.   pH = 7,0  

Àcid acètic, 2,5·10
-3
 Hidròxid de sodi, 2,5·10

-3
 2.   pH = 7,0 

Àcid acètic, 2,5·10
-3
 Hidròxid de sodi, 2,5·10

-3
 3.   pH = 4,8 

Amoníac, 5,0·10
-3
 Àcid clorhídric, 5,0·10

-3
 4.   pH = 7,0 

Amoníac, 5,0·10
-3
 Àcid clorhídric, 5,0·10

-3
 5.   pH = 9,2 

Borat de sodi, 5,0·10
-3
 Àcid clorhídric, 2,5·10

-3
 6.   pH = 9,3 

 

Dades: pKa (àcid acètic) = 4,8  

 pKa (ió amoni) = 9,2 

 pKa (àcid bòric) = 9,3 

 

 

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

 

 

7. El descobriment de les partícules subatòmiques i de llurs propietats va permetre avançar en la 

comprensió de l’estructura atòmica i, en conseqüència, dels compostos químics i de les propietats 

dels materials. En relació als conceptes i fonaments de la teoria atòmica, quina o quines de les 

afirmacions següents són correctes: 

 

1. el nombre atòmic del Mg es 12 i la configuració electrònica de l’ió Mg
2+

  és 1s
2
2s

2
2p

6
3s

2
. 

2. la diferència de massa entre l’àtom de magnesi i el ió magnesi (II) és negligible perquè la massa 

de l’electró és molt més petita que la del protó o neutró. 

3. el concepte d’orbital atòmic permet localitzar exactament la única posició de l’electró en l’espai.  

4. l’espín de l’electró d’un àtom no pot ser en cap cas negatiu. 

5. un orbital atòmic es descriu mitjançant els nombres quàntics: n (principal), l (angular) i s (espín)  

  

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

 

 



8. L’alcohol isopropílic (IPA), a temperatura ambient de 20ºC, es un líquid incolor, inflamable, d’olor 

intens i molt miscible amb l’aigua. La seva fórmula química semidesenvolupada és H3C-HCOH-CH3. 

Es fa servir per a la neteja de lents i material òptic. L’IPA es pot obtenir industrialment per 

hidrogenació catalítica de l’acetona. En fase gasosa, a quina temperatura mínima tindria lloc 

espontàniament la hidrogenació de l’acetona per donar lloc a l’IPA? 

Dades (a 25ºC):                   

      

Suposeu que els valors de Hf
0
 i de S

0
 no varien amb la temperatura.  

 

a) -273ºC    b) -90ºC       c) 5ºC         d)  185ºC   e) 458ºC 

 

 

 

9. A 600 K s’estableix l’equilibri de dissociació de l’alcohol isopropílic, segons l’equació química següent: 

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

Quines de les proposicions següents són correctes?: 

 

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

2. Si baixa la temperatura, augmenta el grau de dissociació. 

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

4. Si disminueix la pressió i augmenta la temperatura, augmenta el grau de dissociació. 

5. A 600 K, KP coincideix amb KC. 

Dades: 

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 de Hg  

 

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

 

 

 

10. Anomeneu o formuleu les substàncies següents: 

SUBSTÀNCIA                    ANOMENEU O FORMULEU 

Hipoclorit de calci   

CH2=CH-COOH  

MgH2  

2-metilfenol  

Cu(HSO4)2  

 Alcohol isopropílic (g) Acetona (g) H2 (g) 

Hf
0 
(kJ·mol

-1
) -261,1 -218,5  

S
0
 (J·K

-1
·mol

-1
) 333,0 295,4 130,6 

http://es.wikipedia.org/wiki/Alcohol
http://es.wikipedia.org/wiki/Inflamable
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_hidroxilo
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbono


NOM I 

COGNOMS:_________________________________________________________________ 

 

TEMA:  

 

Forces intermoleculars:  

a) característiques. 

b) origen i classificació. 

c) caracterització i justificació del comportament anòmal de l’aigua. 

d) importància de les forces intermoleculars per explicar l’estructura espacial de les 

proteïnes. 

 



 



 


