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3URYHV�G
DFFpV�D�&LFOHV�)RUPDWLXV�GH�*UDX6XSHULRU�����
3DUW�HVSHFtILFD
4XtPLFD

3HU�DFFHGLU�D�FLFOHV�IRUPDWLXV�GH�JUDX�VXSHULRU�
• *HVWLy�L�RUJDQLW]DFLy�G¶HPSUHVHV�DJURSHFXjULHV�
• 3URGXFFLy�DT�tFROD�
• ,QG~VWULD�DOLPHQWjULD�
• $QjOLVL�L�FRQWURO�
• 4XtPLFD�DPELHQWDO�
• )DEULFDFLy�GH�SURGXFWHV�IDUPDFqXWLFV�L�DILQV�
• ,QG~VWULHV�GH�SURFpV�GH�SDVWD�L�SDSHU�
• ,QG~VWULHV�GH�SURFpV�TXtPLF�
• 3OjVWLFV�L�FDXW[~
• +LJLHQH�EXFRGHQWDO
• /DERUDWRUL�GH�GLDJQzVWLF�FOtQLF�
• 'LHWqWLFD�
• $QDWRPLD�SDWROzJLFD�L�FLWRORJLD�
• 3URFHVVRV�G
HQQREOLPHQW�Wq[WLO�
• $GREV�
• 'HVHQYROXSDPHQW�L�IDEULFDFLy�GH�SURGXFWHV�FHUjPLFV�
• )DEULFDFLy�L�WUDQVIRUPDFLy�GH�SURGXFWHV�GH�YLGUH�
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3URYD�G¶DFFpV�D�&)*6��3DUW�HVSHFtILFD��TXtPLFD�&RQYRFDWzULD�RUGLQjULD�������
&RQWHVWHX�OHV�SUHJXQWHV������L���L�WULHX�XQD�GH�OHV�GXHV�RSFLRQV��$�R�%

���Al analitzar la clorofil·la es troba que té un 2,7 % de magnesi . Quants
àtoms de magnesi hi haurà  en 1g de clorofil·la ?
 Dades: masses atòmiques : Mg = 24,3 ; NA = 6,02·1023                              2p

���Es dissolen 200 cm3 d’alcohol etílic  ( C2H5OH ) de densitat 0,8 g/ml en
800 cm3 d’aigua.
a) Calcula la densitat de la dissolució.                                               1p
b)  Expressa la seva concentració en % en massa i  molaritat.           1p
c) Determina la fracció molar del solut i del dissolvent.                     1p

 Dades: masses atòmiques : C =12 ; O =16 ; H =1

���Indiqueu quina és la fórmula més oxidada i la més reduïda per a l’àtom
de clor en les espècies següents : HclO4 ; HCl ; HclO3 ; ClO2

-

                                                                                                              1p

2SFLy�$
��� L’àcid clorhídric reacciona amb l’òxid d’alumini formant-se clorur

d’alumini i aigua. Si fem reaccionar 5,1 g d’òxid d’alumini amb 50ml
d’un àcid 3M . Quants grams de clorur d’alumini es formaran ? Escriu
la reacció ajustada.

Dades: masses atòmiques : Al =27 ; O =16 ; H =1; Cl =35,5
                                                                                                               2p

��� Coneguda l’entalpia de combustió del butà  ( C4H10 ), ∆HR = -2876,8
KJ/mol , calcula l’energia que es desprèn al cremar 1,2 L d’aquest gas
mesurat a 8 atm i 27ºC.

 R = 8,31 J /molK = 0,082 atm.l/mol K                                                 2p
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2SFLy�%
��� El pH d’ un producte de neteja és de 11,5 . Calculeu la concentracció

d’ una dissolució aquosa d’ amoníac que tingui el mateix pH.
Dada :Kb = 1,8 ·10-5  ; Kw= 10-14                                                                                                2p

��� Justifiqueu el motiu de la diferència de punts d’ ebullició entre l’ aigua
( 100ºC ), l’ àcid sulfhídric (-60ºC ) i l’  àcid telurhídric  (-2ºC )
                                                                                                                  2p


