
 

 
 

  
 

 

 

 

VI   MINIOLIMPÍADA DE FÍSICA i QUÍMICA A LES ILLES BALEARS 
  20 de maig de 2010 

 
 
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. Per què les agulles de cosir tenen la punta esmolada amb una superfície molt petita? 

a) Perquè la pressió que exerceixen sigui molt gran encara que la força aplicada sigui 

petita. 

b) Perquè la pressió que exerceixen sigui molt petita encara que la força aplicada sigui 

gran. 

c) Simplement per estalviar-se diners. 

d) Perquè si la superfície no és petita la pressió no existeix. 

 

2. Si per a una molla la constant equival a k = 2 N/m, significa que: 

a) La deformació que es produeix a la molla és de 2 N. 

b) Per cada 2 N de força que s’hi exerceixen, la molla es deforma 2 m. 

c) Per cada 2 N de força que s’hi exerceixen, la molla es deforma 1 m. 

d) Per cada 1 N de força que s’hi exerceixen, la molla es deforma 2 m. 

 

3. El vaixell Titànic està enfonsat a l’aigua de la mar a una profunditat de 4000 m. La força 

que s’haurà d’exercir per obrir una porta de 2 m
2
 de superfície serà: (la densitat de l’aigua 

és 1030 kg/m
3
; acceleració de la gravetat, g: 9,8 m/s

2
) 

a) 807520 N  b) 80752000 N c) 80752 N  d) 8075 N 

 

4. La velocitat màxima que pots assolir en una muntanya russa en descendir des de 125 m 

d’altura és (acceleració de la gravetat, g:10 m/s
2
): 

a) 50 m/s   b) 25 m/s  c) 12,5 m/s  d) Falten dades 

 

5. Per conèixer l’efecte d’una força és necessari saber: 

a) El valor numèric o mòdul i el punt d’aplicació. 

b) El mòdul i la direcció en què actua. 

c) El mòdul, la direcció, el sentit i el punt d’aplicació. 

d) El mòdul, la direcció i el punt d’aplicació. 

 

 



6. Quina de les condicions següents ha de complir un cos sòlid per tal que suri quan 

s’introdueix en un líquid? 

a) La densitat del sòlid ha de ser més gran que la del líquid. 

b) La densitat del líquid ha de ser més gran que la del sòlid. 

c) La densitat del sòlid ha de ser igual que la del líquid. 

d) Les densitats de tots dos han de ser més petites que les de l’aigua. 

 

7. Com influeix un augment de temperatura en la densitat d’un cos? 

a) En augmentar la temperatura el cos es dilata, és a dir, n’augmenta el volum; per tant, 

en disminueix la densitat. 

b) En augmentar la temperatura el cos es dilata, és a dir, disminueix el volum; per tant, en 

disminueix la densitat. 

c) En augmentar la temperatura el cos es dilata, és a dir, n’augmenta el volum; per tant, 

n’augmenta la densitat. 

d) En augmentar la temperatura el cos es contreu, és a dir, disminueix el volum; per tant, 

n’augmenta la densitat. 

 

8. Des d’una altura de 100 m cau una bolla de plom de 1,5 kg de massa. Quan topa contra el 

terra, tota la seva energia es transforma en calor. Si la temperatura de la bolla és de 20 ºC, 

quina és la temperatura final que assoleix? (Calor específica del plom: 125 J/(kg·K); 

acceleració de la gravetat, g: 9,8 m/s
2
) 

a) 23,5 ºC   b) 20 ºC  c) 47,8 ºC  d) 27,8 ºC 

 

9. Un cavall tira un carro amb una força de 1500 N. La força de fregament amb el camí és 

de 100 N i un home ajuda el cavall estirant-lo amb una força de 200 N. La resultant és: 

a) No es pot saber, falta saber el sentit de la força de fregament.  

b) 1600 N 

c) 1800 N 

d) 800 N 

 

10. A quina distància es troba l’iceberg d’un vaixell, si des que el sonar del vaixell emet l’ona 

ultrasònica fins que rep l’ona reflectida, passen 0,20 s? (velocitat del so en l’aigua: 1450 

m/s). 

 

a) 140 m   b) 145 m  c) 290 m  d) 72,5 m 

 

11. On estan més pròximes les molècules, a l’ aire o a l’aigua líquida? 

a) A l’aigua.    b) A l’aire. 

c) Depèn de la temperatura.  d) Depèn de la pressió. 

 

12. El procés pel qual sentim l’olor de les bolles de naftalina, utilitzades per protegir la roba 

als armaris, està basat en una 

a) Fusió   b) Condensació c) Sublimació  d) Vaporització

  

 

 

 



 

13. Els materials homogenis... 

a) Sempre són mescles 

b) Sempre són substàncies pures 

c) Poden ser una substància pura 

d) No poden ser una substància pura  

 

14. Hi ha electrons en el nucli? 

a) Mai   b) Sempre  c) N’hi pot haver d) Depèn de l’àtom 

 

15. Tots els àtoms d’un mateix element tenen ... 

a) El mateix nombre atòmic. 

b) El mateix nombre màssic. 

c) La mateixa massa. 

d) Diferent símbol químic 

 

16. Quan a un anió amb una sola càrrega se li lleva un electró s’obté ... 

a) Un catió 

b) Un altre anió 

c) Un àtom neutre 

d) Un zwitterió 

 

17. Com es denomina una substància que no pot dissoldre’s en una altra? 

a) Insolvent 

b) Insòlita 

c) Insolent 

d) Insoluble  

 

18. Hi ha elements amb un símbol de tres lletres? 

a) Només els que no tenen nom definitiu 

b) Sí, és admissible 

c) No, cap 

d) Els derivats de noms de científics  

 

19. Quina és la fórmula de l’òxid de sodi? 

a) So2O   b) Na2O  c) SoO2  d) NaO2  

 

20. Un aparell que serveix per afegir quantitats exactes de líquid és denomina ... 

a) Bureta 

b) Un matràs 

c) Un erlenmeyer 

d) Un vas de precipitats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

b. Exercici de Problemes  
 
b.1 Per comprovar si la corona reial era d’or, N’Arquímedes la va pesar dins l’aire, i després 

quan estava submergida dins l’aigua, obtenint uns pesos de 27,44 N i 21,36 N, respectivament. 

Era d’or la corona reial? (Nota: la densitat de l’or és de 19,3 g/cm
3
). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.2 Els objectes de plata en contacte amb l’aire contaminat amb sulfur d’hidrogen, 

s’ennegreixen com a conseqüència de la formació de sulfur de plata. La reacció és la següent: 

Ag + O2 + H2S → Ag2S + H2O 
a. Ajusta la reacció   

b. Determina la massa de Ag2S formada por cada gram de plata que reacciona i la massa 

de H2S consumida en aquest  procés.   

c. Calcula el volum d’oxigen, mesurat en condicions normals, que reacciona amb 100 

grams de plata.  

 

Dades:  

Volum molar en condicions normals: 22,4 L/mol 

Masses Atòmiques Relatives: H=1; O =16; S = 32; Ag = 107,9 

 


