
 

 

  

 

IV Miniolimpíada de Física i Química 
a les Illes Balears 

15 de Maig de 2008 
        
 
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 d’elecció múltiple, 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 d’elecció múltiple) 
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 descomptarà una encertada, la resposta en blanc val zero 
punts. 
 
1. Les isòbares a un mapa del temps indiquen: 

a) Velocitat del vent  b) Pressió   
c)  Precipitació   d) Temperatura 

 
2. Un bloc de fusta cilíndric flota sobre l’aigua com indica la figura. Quina és la densitat de 

la fusta? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

a) 8 g/cm3  b) 0,8 g/cm3   c) 8 kg/m3  d) 80 kg/m3 
 
3. La fossa de Las Marianas, al Pacífic, té una profunditat de 11033 m. El 30 de gener de 

1960 el batiscaf Triestre va davallar fins als 10916 m. Quina pressió suportaven les 
parets del batiscaf? (g= 10 m/s2)  
a) 10916 Pa    b) 11033 Pa   
c) 830000 mmHg    d) 8732,28 Pa 



10 kg

 
4. La mínima distància a la qual se sent l’eco és de 17 m. La velocitat del so dins l’aire és 

de 340 m/s. Quina és la resolució temporal (mínima separació en el temps de dos sons 
de manera que es poden sentir com sons separats) de l’oïda humana? 
a) 10-2 s  b) 0,34 s  c) 0,17 s  d) 0,05 s 

 
5. Penjam una massa de 10 kg de dues molles de constant elàstica k=9800 N/m com a la 

figura, quina és la deformació de les molles? (g= 9,8 m/s2) 
 

 

 

a) 10 cm 
b) 1 cm 
c) 9,8 cm 
d) 5 cm 

 

 
6. Un futbolista xuta una falta. El futbolista exerceix una força sobre la pilota i la pilota 

reacciona exercint una força sobre el futbolista. 
a) La força que fa el futbolista sobre la pilota és més gran que la que la pilota fa sobre 

el futbolista. 
b) La força que fa el futbolista sobre la pilota és més petita que la que la pilota fa sobre 

el futbolista. 
c) Igual que la que la pilota fa sobre el futbolista, però l’acceleració que experimenta la 

pilota és més gran que la que experimenta el futbolista. 
d) Igual que la que la pilota fa sobre el futbolista, però el futbolista no experimenta cap 

acceleració. 
  
7. Una massa m1 es deixa caure des d’una altura h. Una altra massa m2 es deixa caure des 

d’una altura 2h. Com són les velocitats de les masses en arribar al terra? 

a) 212 vv  

b) 12 2vv  

c) No es pot saber. Depèn del valor de les masses 

d) 221 vv  

 
8. Un ascensor fa pujar una massa de 1000 kg amb velocitat constant 1 m/s cap a dalt 

durant 20 s. Calcula la potència mitjana que desenvolupa el motor de l’ascensor.  
(g= 10 m/s2) 
a) 1000 W 
b) 20000 W 
c) 500 W 
d) 10 kW 

 
9. Una persona és capaç de botar 70 cm en vertical. Quina altura assoliria si bota sobre la 

superfície de la lluna? (l’acceleració de la gravetat sobre la superfície lunar és 
aproximadament 1/6 de l’acceleració sobre la superfície terrestre) 
a) 11,67 cm 
b) 686 cm 
c) Depèn de la massa de la persona 
d) 420 cm 
 



10. Es mesclen 2 litres d’aigua a 100ºC i un litre a 0ºC. Quina serà la temperatura de la 
mescla? 
a) 66,7ºC  b) 100 ºC  c) 33,3 ºC  d) 51 ºC 
 

11. L’aire és … 
a) una substància pura.  
b) una mescla de diòxid de carboni i oxigen. 
c) sempre un gas.  
d) una mescla que conté un 79 % de nitrogen. 

 
12. El Liti té de nombre atòmic 3 i de nombre màssic 7. Quants de neutrons hi ha al seu 

nucli?  
a) Quatre  b) Tres   c) Set    d) Cap 
 

13. Quin tipus de càrrega elèctrica té un catiò?  
a) Cap    b) Positiva 
c) Negativa   d) Depèn de l’àtom 

 
14. La família d’elements de la Taula Periòdica que tenen un electró en la seva darrera capa 

electrònica s’anomena:  
a) Alcalins.    b) Alcalinoterris 
c) Metalls de transició.   d) Halògens 

 
15. Si un àtom té més neutrons que protons és ...  

a) un àtom neutroni 
b) un ió negatiu 
c) un ió positiu 
d) cap de les anteriors 

 
16. Quan es produeix una reacció química:  

a) Els àtoms es rompen i es formen altres diferents.  
b) S’intercanvien les partícules dels nuclis dels àtoms.  
c) Es conserva el volum final.  
d) Es reordenen els àtoms de les substàncies que intervenen en la reacció. 

 
17. La fórmula del fluorur de calci, constituent important de les dents, és … 

a) KF  b) CaF2  c) CaF   d) CF2 
 

18. El Carboni té dos isòtops naturals, C-12 i C-14, la seva massa atòmica relativa és. 
a) 12  b) 14  c) 12,011  d) 13 

 
19. Quin dels següents pictogrames pot correspondre a una substància corrosiva? 

a)    b)   c)    d)  
 

20. Quin objecte dels següents és un matràs aforat?  
       a)       b)    c)    d) 

 
 

 



 
b. Exercici de problemes 
b.1. Un cos de massa 2 kg es desplaça amb velocitat constant de 5 m/s. En un moment 

donat entra dins una zona amb fregament 2,0 .  

a) Quina és la força de fregament? 
b) Calcula el temps que tardarà en aturar-se. 
c) Quina distància ha recorregut abans d’aturar-se?  
d) Quanta energia ha perdut la massa? En què s’ha transformat aquesta energia? 

 
b.2. El clorur de sodi, sal comú, és una substància química barata i s’utilitza com a matèria 
primera per obtenir diferents substàncies. 

a) Si es realitza la seva electròlisi en estat líquid és descomposta pels pas de 
l’electricitat en clor (gas) i sodi (líquid). Escriu la seva reacció de descomposició 
ajustada. 

b) Si s’electrolitza una dissolució aquosa del clorur de sodi, es produeix, Cl2, NaOH, i 
H2. Escriu aquesta reacció ajustada. 

c) Calcula la quantitat màxima de sodi que es pot produir per electròlisi de 100 g de 
NaCl.  

d) Les indústries en una segona etapa fan reaccionar el clor obtingut amb l’hidrogen i 
recullen el clorur d’hidrogen dissolt en aigua. Si volem obtenir un volum d’un litre 
d’àcid clorhídric del 37% de riquesa en pes i de 1,19 kg/L de densitat, Quina seria 
la quantitat mínima de sal comú necessària per obtenir-lo? 

 
 
Relació de masses atòmiques 
Na = 23,0 g/mol   
Cl  = 35,5 g/mol 
O  = 16,0 g/mol 
H  = 1,0   g/mol 
 


