
A) ÀCID-BASE 
 

1. El pH del líquid estomacal humà és aproximadament 1. Això es deu al HCl secretat per milers de 
cèl·lules a la paret de l'estómac. La funció principal d’aquest àcid a l'estómac és suprimir el 
creixement de bacteris i ajudar a la digestió de certs aliments. Quan es menja massa i l'estómac es 
dilata, o quan s’irrita perquè l’aliment està molt condimentat, part del seu contingut àcid pot arribar 
a l’esòfag, la qual cosa produeix una sensació d’ardor anomenada acidesa.  

 
a) Explica per què el bicarbonat de sodi (NaHCO3) i 
l'hidròxid d’alumini es poden utilitzar com antiàcids. 
 
b) Algun dels antiàcids mencionats pot provocar que la 
persona eructi? Quina és la raó? 
 
 
 
 
 
 

Criteris de correcció 
- 0.5 punts si justifiquen que tenen  caràcter bàsic 
- 0.5 punts si es justifica la producció de CO2  

 
Solució 
 - El bicarbonat de sodi i hidròxid d'alumini tenen  caràcter bàsic i neutralitzen l'excés d'àcid clorhídric. 

- La reacció del bicarbonat de sodi amb àcid clorhídric produeix CO2 gas, que pot produir que la persona 
eructi.   NaHCO3 +  HCl → NaCl + CO2 + H2O 

 
 
 
2. La llet i els seus derivats es consideren aliments primordials per a la dieta humana. La llet una 
vegada extreta pot degradar-se per fermentació de la lactosa en àcid làctic. Un indicador de que la 
fermentació s'ha produït es la formació d’àcid làctic. 
Es pot valorar la llet amb una dissolució d'hidròxid de sodi i  com indicador fenolftaleïna al 0,1% en 
etanol. 
Al valorar 40 ml d'una llet que sabem que està en bon estat amb hidròxid de sodi 0,12 M obtenim la 
següent corba: 

 
a) Al valorar una altra llet amb el mateix procediment, trobam que en el punt d'equivalència s’han 
utilitzat 60 ml  de valorant. Podem concloure que en aquesta segona mostra de llet és major la 
concentració d'àcid làctic? 
b) Justifica perquè el pH és major que 7 
 
 
 



Criteris de correcció 
0,5 punts Si respon que és major la concentració d’àcid làctic en la segona mostra. 
0,5 punts Si ho justifica 

 
Solució 

a) Si en la valoració de la segona mostra de llet es consumeixen 60 mL d'hidròxid de sodi i en la primera 50 
mL (segons la figura) indica que la concentració d'àcid làctic en la segona mostra és major. 
b) En els dos casos s'ha format la mateixa sal i per tant la seva hidròlisis serà bàsica o sigui major que 7 
(provè d’àcid feble i base forta). 

 
 
 
 
3. Per determinar l’acidesa d’un vinagre empram 50 mL d’aquest i el valorem amb una dissolució 
d’hidròxid de sodi 0,2 M. En representar els valors del pH en funció del volum d’hidròxid de sodi 
afegit obtenim la següent corba: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Justifica quin tipus de pH es troba al punt d’equivalència. Quins dels següents indicadors seria el 
més adient per esbrinar-ho ? 
 

Indicador Interval de pH 

Blau de bromofenol 3,0 – 4,6 

Violeta de metil 0,1 – 1,5 

Blau de timol 8,0 – 9,6 

Groc d’alitzarina 10,1 – 12,0 

 
Criteris de correcció 

0,5 punt El pH en el punt d’equivalència és bàsic. 
0,5 punt Blau de timol 

 
Solució 

Segons la corba de valoració el pH en el punt d'equivalència és bàsic i la zona de viratge  és aproximadament 
8,7 , per tant l'indicador adequat seria blau de timol 

 
 
 
 



 
4. És ben conegut que l’àcid clorhídric, juntament amb altres 
substàncies, es troba en el suc gàstric del nostre estómac. Un excés 
de la secreció àcida en l’estómac provoca molèsties digestives que es 
poden reduir mitjançant la ingestió d’un antiàcid.  
Un antiàcid comercial com Maalox® conté una mescla d’hidròxid de 
magnesi i hidròxid d’alumini. Explica l’activitat d’aquest producte i 
digues si serà més o menys efectiu que el Rennie® que conté una 
mescla de carbonat de calci i carbonat de magnesi en la seva 
composició. 
 
Criteris de correcció 

0,5 punts Si explica que està formada per substàncies bàsiques que neutralitzen l'àcid clorhídric. 
0,5 punts Si justifica que el Maalox és millor antiàcid que el Rennie,. 

 
Solució 

El Maalox® està format per una mescla d'hidròxids que tenen caràcter bàsic i neutralitzen l'excés de secreció 
àcida, a més com està format per una mescla d'hidròxids tendrà caràcter més bàsic que el Rennie® i per tant 
amb una menor quantitat fa el mateix efecte. 

 
 
 
 
5. Els extractes de molts productes vegetals són emprats com indicadors àcid-base, com per 
exemple: els pètals de roses de diversos colors, les fulles de col llombarda, la remolatxa, les 
groselles negres ... Indica si les dissolucions d'aquestes substàncies seran àcids ( o bases)  febles o 
forts. Quina característica  tenen en comú aquestes dissolucions per poder ser utilitzades com a 
indicadors. 

 
 
 
Criteris de correcció 

0,5 punts Si indica que han de ser febles. 
0,5 punts Si indica que presenten colors diferents per a distints valors de pH 

 
Solució 

Les dissolucions d'aquestes substàncies han de ser febles ja què si anam variant el pH l'equilibri s'anirà 
desplaçant cap a la dreta o cap a l'esquerra i per tant com les formes àcides o bàsiques tenen diferent color 
ens serviran com a indicadors.  ( HIn + H2O  ↔ In- + H3O+) 
 
 
 

 
6. L'àcid metanoic o fòrmic es troba a les formigues, com a també en les ortigues i en les picades de 
les abelles. D'aquí la coïssor que causen. A les farmàcies trobem molts productes per rebaixar 
aquesta picor que fan una olor característica.  
Raona quin tipus de substàncies químiques poden tenir aquestos productes i per què.  



Criteris de correcció 
0,5 punts Si indica que han de ser bases febles. 
0,5 punts Si raonen que es té lloc una reacció de neutralització 

 
Solució 

Per neutralitzar un àcid s'ha d'utilitzar una base, per tant com aquesta base ha de ser feble principalment 
s'utilitza amoníac que té una olor característica. 

 
 
 
7. Un cuiner que treballa molt sovint amb suc de llimona està pensant en canviar la seva cuina i 
dubte entre triar-la d'un plàstic o bé de marbre . Quin problema podria tenir si tries una de marbre? 
 
 

 
 
Criteris de correcció 

0,5 punts Si indica que els àcids reaccionen amb el carbonat càlcic. 
 0,5 punts Si raonen que és millor la d'un plàstic o bé anar amb molta cura amb els àcids 
 
Solució 

El marbre està format per carbonat càlcic i amb els àcids reacciona  CaCO3 +2 HAc → CaAc2 + CO2 + H2O. 
Per tant si utilitzen una de marbre han d'anar molt alerta amb els àcids 

 
 
 
8. El cianur de sodi és una substància sòlida que té moltes aplicacions en mineria. Però es un 
compost molt tòxic, que en contacte amb aigua fa una reacció d'hidròlisi on es desprèn cianur 
d'hidrogen, que és un gas amb olor a ametlles amargues i molt tòxic. 
 
Fa uns anys, va haver un accident ferroviari i es va derramar gran quantitat de NaCN. Quina 
actuació creus que varen fer els serveis d'emergència per evitar el despreniment d'HCN, afegir àcid 
clorhídric o bé afegir hidròxid de sodi? 
 

 
Criteris de correcció 

0,5 punts Si indica que hem d'afegir hidròxid sòdic. 
 0,5 punts Si raona la resposta 
 
 
Solució 

El cianur de sodi es dissocia  NaCN → Na+  + CN-  , i el ió  CN-  hidrolitza segons la reacció  
CN- + H2O ↔ HCN + OH- . Per tant hem d'afegir hidròxid de sodi, ja que els ions hidròxid faran que l'equilibri 
es desplaci cap a l'esquerra i no es formi cianur d'hidrogen 
 
 
 


