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La durada màxima de la prova és de 1 hora i 30 minuts. Heu de contestar en tres fulls 
diferents. Al primer (plantilla) contestar el bloc de preguntes multiresposta, al segon el 
problema b.1. i al tercer el problema b.2. Posau clarament el vostre nom i el del centre a 
tots els fulls.  
 
a. Exercici Teòric (Preguntes multiresposta) 
Aquesta part està constituïda per un qüestionari amb 20 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. La velocitat... 

a) … és  una magnitud escalar. 
b) … és mesura en km. 
c) … és una magnitud vectorial perquè té una direcció, un sentit i un mòdul. 
d) . .. és una propietat de tots els cossos. 
 

2. El pes... 
a) ... es mesura en kg. 
b) ... es mesura en N perquè és una força. 
c) ... es mesura en graus Kelvin perquè té importància la temperatura a la qual està el 
cos. 
d) ... es mesura en kg/m3 perquè està molt relacionada amb la densitat. 
 

3. Les tres lleis de la dinàmica són: 
a) la llei d’inèrcia, la llei de mobilitat dels cossos, la llei d’acció i reacció. 
b) la llei d’inèrcia, F = m · a, la llei d’acció i reacció. 
c) la llei que de tot el que puja ha de baixar, la llei d’acció i reacció, la llei de la gravitació 
universal. 
d) la llei de la gravitació universal, F = m · a, la llei d’acció i reacció. 

 
4. La pressió... 

a) es mesura en Pa i es calcula com 
S
FP =  (on P és la pressió, F la força aplicada i S 

la superfície sobre la qual s’aplica) 



b) es mesura en kg/m2 i es calcula com 
S
FP =  (on P és la pressió, F la força aplicada i 

S la superfície sobre la qual s’aplica) 

c) es mesura en kg/m3 i es calcula com 
V
FP =  (on P és la pressió, F la força aplicada i 

V el volum sobre el qual està aplicada) 

d) es mesura en kg/m3 i es calcula com 
V
mP =  (on P és la pressió, m la massa sobre la 

qual s’aplica i V el volum sobre el qual s’aplica) 
 
5. L’energia d’un cos és... 

a) ... la capacitat que té per a realitzar un moviment circular uniforme. 
b) ... la potència que s’utilitzarà per a moure un cotxe. 
c) ... la capacitat que té per a fer una força. 
d) ... la capacitat que té per a realitzar un treball. 

 
6. La calor específica d’una substància és... 

a) ... la quantitat de calor necessària per a elevar cent kelvins la temperatura d’un 
quilogram de substància. 

b) ... la quantitat d’energia necessària per a elevar un grau celsius la temperatura d’un 
gram d’aigua. 

c) ... la quantitat d’energia necessària per a elevar un grau celsius la temperatura d’un 
gram de substància. 

d) ... la quantitat d’energia necessària per a fondre 80 grams d’aigua. 
 
7. El pas de sòlid a gas s’anomena: 

a) gasificació   b) vaporització 
c) sublimació   d) solidificació 

 
8. El Principi d’Arquímedes diu que... 

a) ... un cos submergit en un fluid experimenta una força vertical i cap amunt igual a la 
massa de fluid que desallotja. 

b) ... un cos submergit en aigua experimenta una força cap amunt igual al doble del 
pes de l’aigua que desallotja. 

c) ... una pedra de 5 kg de carbonat càlcic submergida en un safareig sofreix un 
empenyiment de 5 N que la fa surar. 

d) ... un cos submergit en un fluid experimenta una força vertical i cap amunt igual al 
pes de fluid que desallotja. 

 
9. El principi de Pascal diu que... 

a) ... la pressió exercida en un punt d’un fluid és transmet sense variació a tots els 
punts d’aquest. 

b) ... la pressió exercida en un punt del fluid varia segons la posició a la qual es mesura. 
c) ... l’empenyiment que sofreixen els cossos depèn de la profunditat a la que es 

troben. 
d) ... La força exercida en un punt del fluid varia segons la posició a la qual es mesura. 

 
10. Una isòbara és una línia que uneix els punts d’igual... 

a) ... temperatura   b) ... velocitat del vent 
c)   ... humitat   d) ... pressió 

 



11. El beril·li té de nombre atòmic 4 i de nombre màssic 9. Quants de neutrons hi ha al 
seu nucli?  
a) Quatre    b) Cinc   c) Nou   d) Cap 

 
12. Quina càrrega elèctrica té una molècula?  

a) Cap   b) Positiva   c) Negativa  d) Depèn de la molècula 
 

13. Si un àtom té més electrons que protons és ... 
a) un catió   b) un ió negatiu  c) un ió positiu  d) un àtom neutre. 
 

14. El Bor té dos isòtops naturals, B-10 i B-11, la seva massa atòmica relativa és...      
a) 10   b) 11   c) 10,811  d) Pot ser 10 o 11 segons l’any. 

 
15. El diamant i el grafit són ...  

a) dos elements diferents     b) compostos químics  
c) dues formes al·lotròpiques del sofre   d) àtoms de carboni enllaçats 

 
16. Heli, xenó i criptó són gasos ...  

a) rars   b) rics    c) nobles   d) artificials 
 
17. La fórmula de l’òxid de potassi és ...  

a) KO   b) KO2   c) K2O   d) PoO2 
 
18. Un sòlid té una temperatura de fusió de 1453ºC, és insoluble en aigua i en dissolvents 

orgànics, però és un conductor de l’electricitat; es tracta de ...  
a)  un sòlid iònic  b) un sòlid covalent   c) un metall  d) cap de les anteriors 

 
19. En una reacció química  

a) els àtoms dels reactius desapareixen  
b) es formen els àtoms dels productes  
c) es reordenen els àtoms de les substàncies que intervenen en la reacció  
d) els àtoms dels reactius es transformen en els àtoms del productes. 

 
20. L’etiqueta d’una substància química ens indica que es tracta d’un producte corrosiu, per 

manipular-la utilitzarem.  
a) Ulleres de seguretat    b) Guants de seguretat  
c) Bata de laboratori    d) Totes les anteriors 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



b. Exercici de problemes 
b.1. Sobre un cos de 20 kg de massa que es mou inicialment a una velocitat de 8 m/s sobre 
una superfície horitzontal, hi apliquem una força constant de 30 N en la direcció i sentit del 
moviment (no hi ha fregament): 
 

a)   Dibuixa les forces que actuen sobre el cos i indica la força resultant 
b)   Realitza els gràfics x-t i v-t des de t = 0 fins a t = 10 s. 
c)   Calcula l’energia mecànica que té el cos en el moment t = 5 s. 
d)   Si l’energia que el bloc té a l’apartat anterior en el moment t = 5 l’aprofitéssim per a    

fondre gel a 0 ºC. Quina massa de gel es transformaria en aigua?  
(Dades: 1 cal = 4,18  J, Lf  = 80 cal/g). 

 
b.2. L’amoníac (NH3) és una substància molt important en les indústries químiques i es 
sintetitza a partir de la reacció directa dels seus elements. 

a) Escriu l’equació química ajustada que representa la síntesi de l’amoníac a partir dels 
seus elements. 

b) Calcula el número de molècules d’hidrogen que es necessiten per obtenir dues 
molècules d’amoníac 

c) Calcula la massa d’amoníac que es pot obtenir a partir de 280 grams de nitrogen. 
d) L’amoníac a temperatura ambient és un gas molt soluble en aigua i es comercialitza 

amb dissolucions aquoses del 20% en massa. Calcula el grams d’amoníac presents 
en un litre de dissolució del 20 % en massa si la seva densitat es de 0,92 g/mL. 

 
Relació de masses atòmiques 
H = 1,0 g/mol 
C = 12,0 g/mol 
N = 14,0 g/mol 
O = 16,0 g/mol 
 


	  

