
 
Departament de Química  XX Olimpíada de Química a 

les Illes Balears 

  22 de Febrer de 2007 
        
 
La durada màxima de la prova és de 3 hores. Heu de contestar en quadernets diferents. Al 
primer contestar el bloc a, al segon el bloc b, al tercer el bloc c i finalment a un altre el bloc 
d. Posau clarament el vostre nom i el del centre a tots els quadernets. 
 
 
a. (25 %) Exercici Teòric (Preguntes multiresposta) 
Aquesta part està constituïda per un qüestionari amb 15 preguntes i quatre respostes per a 
cada pregunta, de les quals només pots triar-ne una. Indica la que consideris correcta. Per 
cada dues respostes errades es descompta una encertada, la resposta en blanc val zero 
punts. 
 
1. En reaccionar 6 grams d’hidrogen i 16 grams d’oxigen s’obtenen 
a) 18 grams d’aigua b) 22 grams d’aigua c) 20 grams d’aigua d) 10 grams d’aigua 
 
2. Quin dels següents composts pot formar enllaços per pont d’hidrogen? 
a) acetona     b) etanol 
c) etanal     d) età 
 
3. Quina de les següents molècules té una geometria plana? 
a) Trifluorur de nitrogen   b) Triclorur de fòsfor 
c) Trifluorur de bor    d) Trifluorur de iode 
 
4. Quina de les següents afirmacions és certa? 
a) A la molècula de CS2 hi ha dos dobles enllaços. 
b) La molècula d’amoníac és plana. 
c) La temperatura de fusió del clor és major que la del clorur de sodi. 
d) Els compostos iònics no condueixen el corrent elèctric en estat líquid. 
 
5. Quina de les següents mostres de gas conté un menor nombre de molècules? 
a) 20 litres de nitrogen, a 1 atm i 600 K. 
b) 10 litres de diòxid de carboni, CO2, a 2 atm i 300 K. 
c) 10 litres d’hidrogen, a 2 atm i 27 ºC. 
d) 5 litres de metà, CH4 , a 4 atm i 0 ºC. 
 
6. Quina de les següents configuracions electròniques correspon a un àtom en estat excitat? 
a) 1s2 2s3 2p6 3s2     b) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1  
c) 1s2 2s2 2p6 6p1     d) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d2  
 



7. 0,01 mols del clorur d’un element X reaccionen completament amb 200 cm3 d’una 
dissolució 0,1  M de nitrat de plata. Quina és la identitat d'aquest element? 
a) K   b) Ca   c) Al   d) Si 
 
8. Entre les reaccions químiques més estudiades en termoquímica es troba la de combustió 
del butà: 2 C4H10 (g)  +  13 O2 (g)  ⎯⎯⎯→   8 CO2 (g)  +  10 H2O ( )   ΔH = -5308,6 kJ 
Quina quantitat d’energia s'alliberarà si es cremen 200 grams d’aquest gas? 
a) 770,0 kJ  b) 1539,5 kJ  c) 4577,1 kJ  d) 9154,2 kJ 
 
9. Un venedor de globus té un recipient de 30 litres ple d’hidrogen a la temperatura de     
25 ºC i sotmès a una pressió de 8 atm. Quants de globus de 2 litres, a la pressió d’una 
atmosfera i a la mateixa temperatura, podria omplir amb tot l’hidrogen del recipient? 
a) 15   b) 60   c) 120    d) 240 
 
10. A totes les cuines en les quals s’utilitza gas (ja sigui butà o propà) ha d’existir una sortida 
a l’exterior a nivell del sòl; això es  
a) per una simple qüestió estètica. 
b) perquè el butà i el propà són més densos que l’aire.  
c) perquè els gasos resultants de la combustió són més pesats que el butà o el propà. 
d) perquè d’aquesta forma es pot evacuar el nitrogen de l’aire, i així la combustió serà més 
eficaç. 
 
11. Quina de les següents molècules és apolar?: 
a) amoníac     b) clorur de hidrogen 
c) tetraclorur de carboni   d) difluorometà 
 
12. Quina de les següents espècies químiques té un radi iònic menor? 
a) S2-         b) Cl-        c) K+       d) Ca2+ 
  
13. Indica la frase correcta, considerant els següents elements Rb, K, F i Br 
a) El K és el de menor potencial d'ionització i el Br el de major afinitat electrònica. 
b) El Rb i K tenen el mateix potencial d’ionització, i el Br i el F la mateixa afinitat 
electrònica. 
c) El K és el de menor potencial d’ionització i el Br el de menor afinitat electrònica. 
d) El Rb és el que té menor potencial d’ionització i el F és el de major afinitat electrònica. 
 
14. Els compostos iònics: 
a) Són molt volàtils a temperatura ambient. 
b) Són bons conductors a temperatura ambient. 
c) Tenen un punt de fusió elevat. 
d) Són poc solubles en dissolvents polars purs. 
 
15. A un laboratori és molt important tenir tots els productes químics ben etiquetats, 
aspecte que inclou els pictogrames de seguretat. Quin significat tenen els següents 
pictogrames? 

          A     B    
a) A indica comburent i B explosiu  b) A indica explosiu i B irritant 
c) A indica inflamable i B explosiu  d) A indica explosiu i B comburent 
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b. (20 %) Exercici Teòric (Qüestions raonades) 
1. Indica, justificant-ho, el nombre d’electrons desaparellats de les següents espècies: 

Al3+, Mn5+, Cu+, Zr3+, Na+. 
 
2. Considera el coure, el diòxid de carboni i el fluorur de cesi. 

a) Indica, justificant-ho, el seu estat d’agregació a temperatura ambient. 
b) Indica, justificant-ho, si aquests composts es dissolen amb aigua. 

 
c. (35 %) Exercici de problemes 

1. La cervesa que es consumeix correntment té un 3,5% de contingut en alcohol etílic, 
C2H5OH. Calcula la massa d’alcohol present a una botella que conté 330 mL (“un 
terç”) de cervesa suposant que la densitat d’aquesta és igual a 1,00 g/cm3. 

 
2. Un dipòsit de 4,0 L de capacitat que conté gas nitrogen a 8,5 atm. de pressió, es 

connecta amb un altre recipient que conté 7,0 L de gas inert argó a 6,0 atm de 
pressió. Quina és la pressió final en els dos recipients? 

 
3. L’òxid de coure (II) i l’òxid de ferro (III) poden reduir-se amb hidrogen gasós i 

formar metall  i aigua. 
a) Formula i ajusta cada una de les reaccions de reducció. 
b) Es fan reaccionar amb hidrogen gasós 27,1 grams d’una mescla dels òxids 

cúpric i fèrric i s’obtenen 7,7 grams d’aigua. Quina és la composició centesimal 
de la mescla? 

 
d. (20 %) Supòsit Pràctic 

1. Mercè cursa Química de segon de batxillerat i el darrer cap de setmana va observar 
un fet que va incitar la seva curiositat científica; un company d’excursió li va oferir un batut 
de xocolata calent, va treure un envàs en  forma de tassó, va donar-li un cop sec a la base, 
va remanar-lo cap per avall, després va obrir el precinte  i en menys d’un minut tenia un 
batut de xocolata que fumejava entre les seves mans. Mercè va llegir les instruccions i va 
comprovar que el procés d’encalentiment era degut a la dissolució de clorur de calci en 
aigua després de rompre una membrana que els separava. Va investigar si havia altres 
substàncies químiques no perilloses utilitzables per encalentir begudes, va trobar que a més 
del clorur de calci hi havia l’òxid de calci, l’òxid de magnesi, sulfat de coure i sulfat de 
magnesi.  

a) Dissenya una experiència que permeti escollir quina de les cinc substàncies 
anteriors és la més efectiva per encalentir una beguda. Considera que la 
quantitat de sal sigui d’un màxim de 10 grams i la quantitat d’aigua de 50 mL, ja 
que estan limitades per la capacitat de l’envàs de la beguda. 

b) Segur que en el procés de dissolució i d’intercanvi energètic intervenen molts de 
factors cinètics, però si els consideram els mateixos en totes les substàncies 
utilitzades, quina substància de les que apareixen a la següent taula consideres 
més efectiva per encalentir la beguda? 

 CaCl2 CaCl2 · H2O 
Δ H dissolució (kJ/ mol) -81,81 -52,25 

 
Relació de constants. 
Constant de Planck, h = 6,62 x 10-34 J·s 
Constant de velocitat de la llum, c = 3 x 108 m/s 
Constant dels gasos ideals, R = 0,082 atm L/K mol 


