
    

 

 

 

a durada màxima de la prova és d’ 1 hora i 30 minuts. Heu de contestar en tres fulls diferents. Al 

. Exercici Teòric (Preguntes multiresposta)  
reguntes i quatre respostes per a cada 

1. n automòbil va a una velocitat de 60 Km/h i tarda 1min en recórrer 1 Km. Un altre, va al 

 pot saber. 
que per a 120 Km/h, ja que quan la velocitat supera 60 Km/h el temps 

. Un cotxe de 1000 Kg rep una força del motor de 1500 N. La força de fregament té un 

la gravetat 

 
. Per a predir el temps meteorològic, s’ha de mesurar constantment la pressió atmosfèrica, 

rímetres 

 
. El 1653 el francès Blaise Pascal va fer un dels experiments més senzills i sorprenents que 

 una bóta gran que tenia unes làmines de fusta (anomenades dogues) 

 sortir tota l’aigua. 

 
VII  MINIOLIMPÍADA DE FÍSICA i QUÍMICA A LES ILLES BALEARS 
         19 de maig de 2011    
 
 
L
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
Aquesta part està constituïda per un qüestionari amb 20 p
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.  

 
U
doble de velocitat i tarda la meitat de temps en recórrer la mateixa distància. Si un tercer 
va a 90 Km/h (la meitat entre 120 Km/h i 60 Km/h) tarda en recórrer la mateixa distància: 
a) 45 s. La meitat entre 1min i 30 s 
b) 40 s 
c) No es
d) El mateix temps 

ja no varia. 
 
2

valor constant de 500 N. Quina acceleració rep el cotxe? 
a) 1 m/s2     b) L'acceleració de 
c) 0,5 m/s2     d) 2 m/s2 

3
cosa que es fa amb instruments que s'anomenen: 
a) Termopars    b) Ampe
c) Baròmetres    d) Sismògrafs 

4
s’han fet mai en la història de la ciència. Volia demostrar el fet ja conegut que la pressió 
exercida en qualsevol punt d’un fluid es transmet a tots els punts de la resta del fluid amb 
la mateixa intensitat. 
1 Va omplir d’aigua

que eren molt resistents i estaven unides molt fortament les unes amb les altres. 
2 A continuació va introduir a la tapa de la bóta un tub buit llarg i estret. 
3 Després va pujar a una escala i va començar a tirar aigua pel tub. 
4 Quan l’aigua ja havia pujat pocs metres, la bóta va rebentar i en va
Si Pascal hagués utilitzat un tub del doble d'amplada, hauria necessitat més o menys altura 
de líquid perquè la bóta rebentés? 



a) No hauria variat, la pressió només depèn de h, no de la quantitat de líquid, que està 
relacionada en aquest cas amb l’amplada de la bóta. 

b) Hauria necessitat més altura de líquid perquè la bóta rebentés, ja que la pressió depèn 
del gruix del tub. 

c) Hauria necessitat menys altura de líquid perquè la bóta rebentés, ja que la pressió 
depèn del gruix del tub. 

d) No ho poden saber, ja que la pressió també depèn de l’altura i de la forma del tub. 
 
5. A la central de Fukushima hi va haver un problema de refrigeració degut al tsunami que va 

ocórrer l’11 de març. Hi va haver una possible fusió del nucli dels reactors de la central 
nuclear. A l'actualitat, els reactors de les centrals nuclears funcionen gràcies a la: 
a) Fusió nuclear   b) Relativitat general i especial 
c) Fissió nuclear   d) Energia hidràulica 

 
6. Quin dels quatre esquemes de forces està bé: 

 
7. Un objecte de 400 grams travessa una paret de 0,5 metres de gruix amb una velocitat de 

400 m/s, i en surt amb una velocitat més petita, de 100m/s. La resistència de la paret és de: 
a) -6·104 N  b) -8·104 N   c) -60·104 N  d)  -4·104 N 

 
8. Si un cos eleva la temperatura 1ºC, haurà rebut més, menys o la mateixa quantitat de calor 

que si la temperatura puja 1 K? 
a) Haurà rebut més quantitat de calor, ja que una variació de temperatura d'1ºC correspon 

a una variació de 274 K, a causa de l'equivalència entre les dues escales. 
b) Segons el volum del cos i la temperatura ambient, ja que la calor depèn del volum del 

cos i de la temperatura ambient. 
c) Haurà rebut la mateixa quantitat de calor, ja que una variació de temperatura d'1ºC 

correspon a una variació d'1 K, a causa de l'equivalència entre les dues escales. 
d) Haurà rebut menys quantitat de calor, ja que una variació de temperatura d'1ºC 

correspon a una variació de -272 K, a causa de l'equivalència entre les dues escales. 
 
9. Un coet de focs artificials surt propulsat cap amunt a una velocitat de 100m/s. Fent servir 

el principi de conservació de l'energia, calcula a quina altura màxima arribarà. 
a) 510,2/m1, on m1 és la massa del coet. 
b) 1020,40 m 
c) 255,1 m 
d) 510,2 m 

 



10. Al següent esquema per a la predicció meteorològica, com s'anomenen les línies de pressió 
constant? 
a) Isotermes   b) Hidrotermals 
c) Isòbares    d) Mil·libars (mb) 

    
 
11. El betadine és una dissolució de iode en alcohol. Si la concentració de iode és del 0,5% en 

pes. La quantitat de dissolució que conté 3 g de iode serà:  
a) 600 g  b) 100 g   c) 6 g    d) 0,16 g 

 
12. Les gràfiques A i B representen la corba d’encalentiment de dos sistemes materials sòlids 

fins que fonen. Indicar la resposta correcta: 
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GRÀFIC B
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a) El sistema (A) és una substància pura que comença a fondre a uns 80 ºC 
b) El sistema (B) és una substància pura que fon a 80 ºC 
c) Ambdós sistemes són substàncies pures, però el (A) s' ha observat amb més precisió i 

poden observar petits increment del punt de fusió 
d) El sistema (A) és un compost i el (B) un element 

 
13. Una mescla de dos líquids miscibles pot separar-se per....  

a) Decantació    b) No es pot separar  
c) Evaporació    d) Destil·lació 

 
14. Si tenim quatre àtoms amb les següents característiques: 

Àtom A: nombre atòmic 7; nombre màssic: 14.  
Àtom B: nombre de protons: 7; nombre de neutrons: 9.  
Àtom C: nombre màssic: 7; nombre de neutrons: 4.  
Àtom D: nombre atòmic: 4; nombre de neutrons: 4.  

Per aquets àtoms podem dir que:  
a) A i B són isòtops.  
b) C i D són isòtops.  
c) Si l’àtom B és neutre, tindrà 16 electrons a l’escorça  
d) Si els àtoms C i D són neutres, tenen el mateix nombre de neutrons a l’escorça. 

 
15. Quin grup d’elements forma fàcilment anions? 

a) Els metalls alcalins   b) Els metalls alcalinotèrries 
c) Els metalls de transició  d) Els halògens 

 



16. Una substància AB té les següents propietats:  
• És sòlida a temperatura ambient.  
• Té punts de fusió i ebullició alts.  
• Es dissol en aigua.  
• No condueix el corrent en estat sòlid  però és conductora en dissolució.  
Dels elements A i B podem dir que: 
a) Els dos són metalls 
b) Els dos són no metalls 
c) Un és un metall i l’altre és un no metall 
d) Cap de les respostes és correcta 

 
17. Tenim dues botelles plenes d’aigua en el mateix ambient, una té una  capacitat d’un litre i 

l’altra de dos litres. La frase correcta és: 
a) La temperatura de l’aigua és major a la botella de 2 L que a la d’1 L. 
b) La temperatura d’ebullició de l’aigua de la botella de 2 L és la mateixa que la d’1 L. 
c) La densitat de l’aigua és menor a la botella de 2 L que a la d’1 L. 
d) El nombre de molècules d’aigua a la botella de 2 litres és el mateix que a la d’1 L. 

 
18. L’hidròxid d’alumini és el component bàsic de molts medicaments utilitzats per protegir la 

mucosa gàstrica. La seva fórmula és: 
a) Al2O3  b) Al2(OH)3  c) Al(OH)3  d) Al(H2O)3 

 
19. La massa d’un àtom és 11 vegades la d’un àtom de 12C. Quina  serà la massa atòmica 

d’aquest element?: 
a) 11 / 6,02×1023   b) 11×12 / 6,02×1023 
c) 11    d) 11×12 

 
20. A continuació apareixen les imatges de cinc estris de laboratori, el seu nom d’esquerra a 

dreta és 

 
a) embut de clau, matràs de coll llarg, pipeta, tassó, kitasato 
b) embut de decantació, matràs aforat, pipeta, vas de precipitats, erlenmeyer 
c) embut de decantació, matràs aforat, bureta, vas de precipitats, erlenmeyer 
d) matràs aforat, proveta, pipeta, vas de precipitats, matràs cònic 

 

 

 
 

 
 
 
 



 
 
b. Exercici de Problemes  
 
b.1 Un tren subterrani parteix d'una estació i accelera des del repòs amb una acceleració 
d'1m/s2 fins a la meitat de la distància que el separa de la següent estació; després, desaccelera 
amb el mateix ritme durant la segona meitat del trajecte. La distància total entre les estacions 
és de 900m. 
a) Representar gràficament la velocitat v en funció del temps al llarg de tot el recorregut. 
b) Representar gràficament la distància recorreguda en funció del temps per a tot el viatge. 
Donar valors numèrics apropiats al llarg dels dos eixos. 

 
 
b.2  
 

  
 
El Calci és el cinquè bioelement amb una abundància del 1,38 % del cos humà, és  molt 
important per a la salut i un dels aliments recomanats a les persones en edat de creixement per 
enfortir el teixit ossi és la llet, on als etiquetatges dels envasos s’informa que un tassó de 250 
ml conté 0,7 grams de calci i representa el 37% de la quantitat diària recomanada. La seva 
carència a les persones majors provoca osteoporosi, que provoca una fragilitat òssia causant 
de fractures inusuals, per corregir aquesta deficiència a la dieta s’administra en forma de 
comprimits que contenen 1500 mg de carbonat de calci (CaCO3) i vitamina D. 
 
a) Calcula quina és la massa en grams de calci recomanada a la dieta cada dia? Quants de 
tassons de llet de 250 ml hauríem de prendre cada dia per assegurar aquesta quantitat diària 
recomanada de calci? 
 
b) Calcula els àtoms de Calci presents en cada comprimit de carbonat de calci? Si en lloc 
d’administrar comprimits de carbonat es pot receptar citrat de calci tetrahidratat, 
(C12H10Ca3O14 · 4H2O). Calcula els mil·ligrams de citrat de calci equivalents en cada 
comprimit per prendre el mateix nombre d’àtoms que els comprimits de carbonat de calci. 
 
Dades: NA = 6,02 · 1023   Ca = 40,08; C = 12,01;  O = 16,00;  H = 1,01 
 


