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FÍSICA i QUÍMICA
EXERCICI 1.

Des d’una altura de 9m es llança un cos verticalment cap amunt amb una
velocitat inicial de 12 m/s. Suposant negligible la resistència de l’aire i
considerant g = 10m/s 2 , determineu :
a) la seva altura, la seva velocitat i si el moviment és accelerat o retardat al cap d’1s i
de 2s de ser llançat.
b) El temps que haurà transcorregut quan arribi a terra.
2p
EXERCICI 2.
En un circuit amb tres resistències connectades en sèrie.

R1 = 200Ω , R2 = 300 Ω i R3 = 500 Ω , calculeu :
a) la intensitat.
b) les caigudes de tensió de cada resistència si s’alimenten amb un generador que
proporciona una ddp de 50 V.
2p
EXERCICI 3.
Calculeu la densitat del clorur d’hidrogen a 300 K i 98,1 kPa sabent que la seva massa
molar és de 36,45 g/mol .
2p
EXERCICI 4.
L’acetilè C2 H2 i l’àcid acètic CH3 - COOH són dos dels productes orgànics més
coneguts . La seva reacció dóna acetat de vinil CH3 -COO-CH=CH2
Tractem 20 L d’acetilè en condicions normals amb 20g d’àcid acètic.
a) Quants grams d’acetat de vinil es formaran?
b) Quina sustància quedarà sense reaccionar ?
c) Quina massa d’aquesta sustància no reaccionarà ?
Dades de m.atòmiques : C =12 ; O =16 ; H = 1
3p
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EXERCICI 5.
Donada la següent equació química d’equilibri :
N2(g) + 3H2(g) ⇔ 2NH3(g) ∆H < 0
Indiqueu si el rendiment de NH3(g) augmenta , disminueix o no canvia :
a) Quan disminueix la pressió.
b) Quan augmenta la temperatura.
c) Quan disminueix el volum del recipient.
d) Quan s’afegeix un catalitzador.
1p
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