
 

 
 

  
 

 

 

 

V   MINIOLIMPÍADA DE FÍSICA i QUÍMICA A LES ILLES BALEARS 
  21 de maig de 2009 

 
 
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.  

 

 

Dades a considerar: g = 9,8 m/s
2
 ; 1 J = 0,24 cal ; 1W = 1 J/s ; d(aigua líquida) = 1000 kg/m

3 

    ce (aigua líquida) = 4180 J/kg · K;  NA = 6,022·10
23

 partícules/ mol 

Masses atòmiques (g/mol):  H = 1 ; C = 12 ; N = 14 ; O = 16 ; Fe = 56   
 

 
 
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. Quina força es necessita per mantenir submergida una pilota de 100 cm

3
 plena d’aire en 

mercuri. Densitat de l’aire 1,3 g/L. Densitat del mercuri 13600 g/L. 

a. 1360 N 

b. 13328 N 

c. 13600 N 

d. 13,327 N 

 

2. Es deixa caure des d’una altura h una pedra de massa m. Després es deixa caure des d’una 

altura 2h. Quina és la relació entre les velocitats amb les quals la pedra arriba al terra. 

a. 212 vv  

b. 12 2vv  

c. 
2

1
2

v
v  

d. 8,912 vv  

 

3. Es deixa caure una pedra dins un pou. Tarda 2 segons en arribar al fons. Quina és la 

profunditat del pou? 

a. 15 m 

b. 19,6 m 

c. No es pot saber perquè no coneixem la massa de la pedra. 

d. 1,96 m 

 



4. Fem pujar una massa de 4 kg estirant verticalment i cap a dalt amb una força F de manera 

que puja amb una velocitat constant de 2 m/s. 

a. La força F és més gran que el pes de la massa perquè si no, no pujaria. 

b. La força F és igual al pes de la massa. 

c. La força F és més petita que el pes per que la massa ja duu velocitat inicial. 

d. La força amb la qual estirem és nul·la ja que la massa puja amb MRU. 

 

5. Quina massa d’aigua a 293 K hem d’afegir a 1 litre d’aigua a 323 K per tal que la mescla 

quedi a 300 K? 

a. 2438 kg 

b. 1312 g 

c. 3286 g 

d. 1000 g 

 

6. Quina de les següents unitats de mesura no forma part del conjunt d’unitats fonamentals 

del Sistema Internacional? 

a. Litre 

b. Segon 

c. Metre 

d. Mol 

 

7. Si la força aplicada sobre un cos val 0 N, això significa que: 

a. No s’aplica cap força sobre el cos. 

b. Les forces aplicades sobre el cos s’anul·len unes amb altres. 

c. Totes les forces estan aplicades en la mateixa direcció. 

d. L’única força que actua sobre el cos és el pes, el qual no tenim en consideració. 

 

8. Què vol dir que el moviment és relatiu? 

a. El moviment canvia constantment i, per tant, els seus paràmetres són relatius. 

b. Perquè depèn del sistema de referència que definim. 

c. Perquè tots els moviments s’analitzen des del punt de vista de la Terra. 

d. Perquè existeixen moviment accelerats i descelerats. 

 

9. Com s’anomena la propietat dels materials que indica la quantitat d’energia per canviar 

l’estat físic d’un cos? 

a. Calor latent 

b. Calor específica 

c. Energia d’escalfament 

d. Energia calorífica 

 

10. Si tenim una botella d’aigua i practicam una sèrie de forats a la seva superfície, quin dels 

següents perfils serà el que observarem? 

 
 
 

 
 

 

 

 

 
a. b. c. d. 



 

11. Indica la resposta correcta: 

a. Quan una molècula d’aigua s’encalenteix augmenta el seu volum. 

b. Si augmentam la temperatura d’un gas, les seves molècules es mouen més 

ràpidament. 

c. Quan l’aigua canvia el seu estat físic, les seves molècules canvien de forma. 

d. Totes les respostes són correctes. 

 

12. El Clor té de nombre atòmic 17 i de nombre màssic 37. Quants de neutrons hi ha al seu 

nucli?  

a. 17 

b. 37 

c. 20  

d. 54  

 

13. Si una espècie atòmica té deu neutrons, nou protons i deu electrons és ...  

a. un àtom neutre. 

b. un ió negatiu.  

c. un ió positiu.  

d. un àtom radioactiu. 

 

14. La formula de l’amoníac , present a molts de detergents domèstics és … 

a. NH 

b. NH2 

c. NH3 

d. NH4 

 

15. Indica la resposta correcta: 

a. L’aire és una substància pura. 

b. La sal comuna és un element. 

c. L’aigua de la mar és un compost. 

d. L’àcid clorhídric és una dissolució. 

 

16. El mètode que utilitzarem per separar una mescla d’alcohol i d’aigua és... 

a. Decantació. 

b. Destil·lació. 

c. Cromatografia. 

d. Filtració. 

 

17. El sofre, Z= 16, es troba a la Taula Periòdica ... 

a. En el segon període i en el grup 16. 

b. En el sext període i en el grup 2. 

c. En el tercer període i en el grup 16. 

d. En el sext període i en el grup 3. 

 

18. Indica la resposta correcta: 

a. Una molècula d’hidrogen té de massa 2 grams. 

b. Una molècula de nitrogen equival a 28 umas. 

c. En un mol d’oxigen hi ha dos àtoms d’oxigen. 

d. En una molècula de diòxid de carboni hi ha dos àtoms. 



 

19. A l’etiqueta d’una botella d’un dissolvent hi apareixen els pictogrames 

 
 i ens indiquen que aquest dissolvent és .... 

a. explosiu i tòxic. 

b. corrosiu i inflamable 

c. tòxic i nociu. 

d. corrosiu i nociu 

 

20. Quin objecte dels següents és un matràs d’Erlenmeyer?  

 

 

 

 

 

 

   

a. b. c. d. 
 
 
 
 

b. Exercici de Problemes  
 
b.1 Tenim una energia de 500 J i l’utilitzem als següents processos 

a) Per llançar una massa de 2 kg cap a dalt. Quina altura assolirà la massa? 

b) Com a energia cinètica d’una massa de 5 kg que es desplaça per un pla horitzontal sense 

fregament. Quina velocitat adquirirà? 

c) Per escalfar un litre d’aigua a 10 ºC. Quina temperatura assolirà? 

d) Per encendre una bombeta de 100 W. Quant de temps romandrà encesa? 

 

 

b.2 El cap d’una agulla de ferro té una massa de 20 miligrams. 

a) Determina la quantitat de substància (mols) que representa el cap de l’agulla de ferro. 

b) Calcula el nombre d’àtoms que hi ha en el cap d’una agulla de ferro. 

c) Determina el temps, en anys que tardaria una persona amb la capacitat de comptar els 

àtoms de ferro del cap de l’agulla a raó d’un milió d’àtoms cada segon i no descansés mai.  

 


