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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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 XXXI OLIMPÍADA QUÍMICA 
 
 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. En relació a la naturalesa dels elements constituents, als enllaços químics i a la solubilitat dels compostos 
químics, indiqueu quines de les proposicions següents són correctes: 

1. El clorur d’amoni és més soluble en acetona que en aigua. 

2. El clorur de sodi és poc soluble en acetona. 

3. El clorur de sodi és més soluble en aigua que en acetona.  

4. L’hidrogencarbonat de sodi és menys soluble en aigua que en acetona. 

5. El carbonat de sodi és més soluble en aigua que en acetona. 

6. El fosfat de calci és molt soluble en aigua. 
 
  a) 1, 3 i 5 b) 2, 3 i 5 c) 2, 3 i 6 d) 1, 4 i 5 e) 2, 4 i 6 
 

2. Un àcid sulfúric comercial que ve retolat amb una especificació de “98,5% (m/m)” té una concentració de 18 
mol·L-1. Quina és la seva densitat (D), en g·mL-1, i quin volum (V), en mL, d’aquest àcid comercial és necessari 
per preparar 1 L d’una solució 1,0 mol·L-1?. 

Dades:   Masses atòmiques relatives: H = 1,0; O = 16,0; S = 32,0 

a) D=1,50 i V=5,56 b) D=1,74 i V=5,56 c) D=1,79 i V=5,56 d) D=1,74 i V=55,6 e) D=1,79 i V=55,6 

 

3. El Reglament sobre classificació, etiquetatge i envasament (CLP) de substàncies i mescles químiques 
perilloses  s’introdueix a la Unió Europea com a un nou sistema 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 de registre, avaluació, autorització i restricció de productes químics (REACH). En relació a 
l’anterior reglamentació, s’han modificat els pictogrames (ara son 9 en lloc dels 7 anteriors) i les frases de risc (R) 
i de seguretat (S) passen a denominar-se frases de perillositat (H) i de precaució (P), respectivament. Digueu 
quins dels pictogrames següents són adients per a l’àcid sulfúric (H2SO4) i el metanol (CH3OH): 

 
 

 

a) H2SO4   → 1 b) H2SO4    → 3 c) H2SO4    → 7 d) H2SO4   → 5 e) H2SO4   → 2 
    CH3OH → 2     CH3OH → 4     CH3OH → 9     CH3OH → 6     CH3OH → 8 

 

1  
explosiu 

2  
inflamable 

3  
comburent 

4  
gas 

5  
corrosiu 

     
     
     

6  
toxicitat 
aguda 

7  
irritació 
cutània 

8  
perillós per 
aspiració 

9  
perillós pel 
medi ambient 

    



4. Una reacció de síntesi és un procés on dues o més substàncies químiques reaccionen per generar 
compostos químics més complexos. Per obtenir aigua es fa saltar una guspira elèctrica en un recipient d’1 L que 
conté una mescla gasosa d’hidrogen i d’oxigen al 25 % (m/m) d’hidrogen, sotmesa a una pressió de 2 atm i a una 
temperatura de 40ºC. Calculeu la massa, en grams, d’aigua sintetitzada si el rendiment és del 100%. 

Dades: Masses atòmiques relatives: H = 1,0;  O = 16,0  
 Constant dels gasos ideals: R = 0,082 atm·L·mol-1·K-1  = 0,0831 bar·L·mol-1·K-1 
  1 atm = 101,325 kPa = 1,01325 bar = 760 mm Hg 

 
  a) 0,22  b) 0,44  c) 0,66  d) 0,89  e) 1,11 

5. G.N. Lewis va proposar un model basat en la compartició d’electrons entre els àtoms per formar enllaços 
covalents. Una conseqüència d’aquest model és l’anomenada regla del octet que estableix, encara que amb 
algunes excepcions, que els àtoms dels elements del sistema periòdic tendeixen a completar els seu darrer nivell 
d'energia amb un nombre d'electrons que correspon a la configuració d'un gas noble.  
Indiqueu quines de les molècules següents compleixen la regla de l’octet: 

1. Triclorur de bor. 

2. Pentaclorur de fòsfor. 

3. Hexafluorur de sofre. 

4. Triclorur d’arsènic. 

5. Diclorur de seleni. 

Dades:   Nombres atòmics:  B = 5;   F = 9;   P = 15;   S = 16;   Cl = 17;   As = 33;   Se = 34 

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

6. Els indicadors àcid-base son protòlits, generalment orgànics, en que llurs formes protonada (espècie àcida) i 
desprotonada (espècie bàsica) tenen coloracions diferents. Així doncs, el color d’una solució que conté 
l’indicador, fins i tot a concentracions molt petites, depèn del pH del medi. Com a conseqüència, en una valoració 
àcid-base s’observa una transició de color que depèn del predomini de les especies àcida o bàsica de l’indicador i 
que, en valors de pH, és denomina interval de viratge.  
Es vol determinar la concentració d’àcid clorhídric en una solució comercial de neteja mitjançant una volumetria 
àcid-base. Per dur a terme l’anàlisi es dilueix la solució comercial fins a una concentració d’àcid clorhídric de 0,01 
mol·L-1 i es valora amb una solució patró d’hidròxid de sodi emprant un indicador. Suposeu que al llarg de la 
valoració el volum de la solució es manté constant perquè el volum de valorant afegit es pot negligir. Indiqueu 
quins dels indicadors següents son adients per fer aquesta valoració amb un error inferior al 1%. 
 

Dades:  

 

 

 

 

 

 

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

 Indicador Interval de viratge 

1 Blau de bromofenol 3,0 - 4,6 

2 Ataronjat de metil 3,2 - 4,4 

3 Vermell de metil 4,8 - 6,0 

4 Blau de bromotimol 6,0 – 7,6 

5 Fenolftaleïna 8,2 - 10 

6 Groc d’alizarina 10,1 - 12,0 



7. El proppassat 19 de febrer es va activar la alerta per l’erupció del volcà Sinabung a Indonesia. De totes les 
substàncies que arriben a l’estratosfera en una erupció volcànica, el diòxid de sofre és el compost que té una 
permanència més llarga a l’atmosfera ja que el diòxid de sofre s’oxida en presència de l’oxigen de l’aire a triòxid 
de sofre que posteriorment es fixa com a àcid sulfúric en els aerosols atmosfèrics, una de les principals causes 
de l’anomenada pluja àcida. 

El triòxid de sofre es pot descompondre d’acord amb la reacció següent:  SO3(g)    ⇄   SO2(g) + ½O2(g) 

A quina temperatura mínima tindria lloc espontàniament la descomposició del triòxid de sofre? 

  Dades (a 25 oC):       SO3(g) SO2(g)   O2(g) 

 ∆Hf
0 (kJ·mol-1)  -395,72 -296,83  0,00 

 S0 (J·K-1·mol-1) 256,76       248,11      205,03 

Suposeu que els valors de ∆Hf
0 i de S0 no varien amb la temperatura.  

Constant dels gasos ideals: R: 8,314 J·K-1·mol-1 = 0,082 atm·L·K-1·mol-1 = 0,0831 bar·L·mol-1·K-1;  
  

 a) 780,4ºC    b) -780,4ºC       c) 867,1ºC         d) -867,1ºC   e) 272,0ºC  
  
 

 

 

8. En relació a la descomposició del triòxid de sofre descrita a la pregunta anterior, en un recipient tancat de 
10 L s’introdueixen 0,1 mols de triòxid de sofre que s’escalfen a una temperatura determinada. Un cop 
establert l’equilibri queden a l’interior del recipient 0,017 mols de triòxid de sofre sense descompondre. Quina 
és la temperatura emprada si la Kp  és 3,16?. 

Dades: Constant dels gasos ideals: R: 8,314 J·K-1·mol-1 = 0,082 atm·L·mol-1·K-1  = 0,0831 bar·L·mol-1·K-1 

   a) -261,5ºC b) 11,6ºC c) 272,1ºC d) 545,2ºC e) 962,0ºC  

 
 
 
 
 

9. 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 alumini (Al3+) és 27 i la seva configuració electrònica 
1s22s22p6. 

Indiqueu quines de les proposicions següents són correctes: 

1. L’àtom de l’element Al conté 10 electrons. 

2. El nucli de l’ió Al3+ conté 27 protons. 

3. El nucli de l’ió Al3+ conté 14 neutrons. 

4. El nucli de l’ió Al3+ conté 10 protons i 14 neutrons.   

5. La massa de l’ió Al3+ és 27 i la de l’element Al és 27. 
 

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



10. Anomeneu o formuleu les substàncies següents: 
 

SUBSTÀNCIA                    ANOMENEU O FORMULEU 

Àcid 3-hidroxibenzoic  

Peroxodisulfat d’amoni  

BN  

CH3CONH2  

Cromat de plom (II)  



NOM I COGNOMS:  _____________________________________________________________ 
 
TEMA: Concepte d’equilibri químic d’una reacció. Equilibris químics homogenis i heterogenis. Constants 
d’equilibri Kc i Kp. Predicció de l’evolució d’una reacció: quocient de reacció i constant d’equilibri. Factors que 
modifiquen l’estat d’equilibri. 
  



 

 


