
 

  

  

 

 
 

VIII  MINIOLIMPÍADA DE FÍSICA i QUÍMICA. ILLES BALEARS 
            21 de maig de 2012 

 
 
La durada màxima de la prova és d’ 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. En un tassó amb aigua afegim gel i observam que la temperatura que indica un termòmetre 

és 0 ºC. Podries indicar, entre les següents magnituds físiques: massa, densitat i 
temperatura, aquelles que no varien durant el procés de fusió.   
a) Les tres es mantenen constants 
b) La densitat i la massa 
c) La temperatura i la densitat 
d) La massa i la temperatura 

 
2. L’aire, ¿és una substància pura?  

a) Sí, ja que només és aire 
b) No, ja que és una dissolució de diferents substàncies 
c) Sí, ja que està format per oxigen i nitrogen 
d) No, ja que normalment hi ha contaminants que no són aire 
 

3. La tècnica utilitzada per separar mescles homogènies de líquids fonamentada en la 
diferència dels punts d’ebullició que tenen els líquids que formen una mescla és la ... 
a) Evaporació 
b) Cristal·lització 
c) Destil·lació 
d) Filtració 
 

4. Un envàs d’un litre de llet ens indica la informació nutricional dels components bàsics. El 
contingut de greixos és de 4 g/litre. Si prenem un tassó de 250 mL d’aquesta llet hem 
begut... 
a) 4 grams de greixos 
b) 2,5 grams de greixos 
c) una dissolució amb una concentració de 2,5 g/litre de greixos 
d) una dissolució amb una concentració de 4 g/litre de greixos 
 
 



5. Sobre els àtoms neutres A238
92 , B40

20 , C92
40  i D235

92 , podem afirmar que 
a) A i D són isòtops  
b) A i C tenen el mateix nombre d’electrons   
c) B i C tenen el mateix nombre de neutrons 
d) C i D tenen el mateix nombre de protons 
 

6. Quan en un procés químic un àtom neutre accepta dos electrons es converteix en  
a) Un ió poliatòmic 
b) Un isòtop  
c) Un anió  
d) Un altre element 
 

7. Fa cinquanta anys es va comprovar que l’aparició de la càries es podia controlar amb l’ús 
de col·lutoris i pasta dentífrica amb ions fluorur, ja que reaccionen amb el catió calci 
formant fluorur de calci. Aquesta substància forma part de l’estructura i de l’esmalt de les 
dents i prevén, per tant, la càries dental, la seva fórmula és: 
a) CaF  b) Ca2F3 c) CaF2  d) CFl2 
 

8. Els elements que tendeixen a perdre electrons per assolir la configuració d’un gas noble 
són 
a) metalls 
b) anions 
c) no-metalls 
d) halògens 
 

9. Per poder realitzar una volumetria al laboratori farem servir els següents estris de 
laboratori que dibuixem a continuació. La seqüència correcta dels seus noms és: 
 

 
a) pipeta, matràs erlenmeyer, bureta i matràs aforat 
b) bureta, matràs de precipitats, pipeta i matràs aforat 
c) bureta, matràs erlenmeyer, pipeta i matràs aforat 
d) proveta, matràs kitasato, bureta i gresol 
 

10. Un potent netejador contra la calç i la brutícia ens indica a l’etiqueta les següents 
precaucions: “Irrita els ulls i la pell. Evitar el contacte amb els ulls i la pell”. El pictograma 
de seguretat que figura a l’envàs és 

  a)     b)    c)   d)  
 

 
 
 
 

http://www.texca.com/picto/GVO03.gif�


11. Quin tipus de moviment representa el gràfic següent? 

 
a) Moviment Rectilini Uniforme (MRU) 
b) Moviment Rectilini Uniformement Accelerat (MRUA) 
c) Cap dels dos 
d) Les respostes a) i b) són correctes perquè el MRU i MRUA són el mateix 

12. El gràfic de la pregunta 11 representa l’altura d’un objecte amb el temps. Quina és la 
velocitat mitjana de l’objecte en aquest recorregut? 
a) 1 m/s  b) 1 km/s  c) 10 m/s  d) 10 km/h 

13. Penjam una massa de 200 g d’un dinamòmetre. La molla del dinamòmetre s’ha estirat 5 
cm. Què val la constant de la molla? 
a) 4 kg/m  b) 392 N/m  c) 39,2 N/m  d) 392 N·m 

14. Un objecte de 10 kg es mou amb una velocitat de 5 m/s per una superfície horitzontal. 
L’objecte frena i queda aturat quan ha recorregut 5 m. Què val el coeficient de fregament 
de l’objecte amb la superfície? 
a) 0,26  b) 0,34   c) 0,025  d) 0,13 m/s2  
 

15. Quina energia perd l’objecte de la pregunta anterior en la frenada? 
a) Perd 125 N 
b) Perd 250 J 
c) Perd 125 J 
d) Perd 98 N 

 
16. Un tap de 20 grams d’una botella sura a l’aigua. La meitat del seu volum és a dins l’aigua i 

l’altra meitat a fora. Quina és la densitat del tap? 
a) 1 g/cm3  b) 0,5 g/cm3   c) 0,5 kg/m3   d) 0,05 g/cm3  

17. El nitrogen passa de gas a líquid en refredar-lo a 77 K. Quina és aquesta temperatura en 
l’escala centígrada? 
a) 77 oC  b) 196 oC   c) -216 oC  d) -196 oC 

18. Una grua aixeca un cos de 200 kg des del terra fins a un 2n pis que està a 7 m d’alçada 
aproximadament. Quin treball fa la grua? 
a) 13720 N 
b) 13720 J 
c) 4700 J 
d) Cap de les anteriors és correcta. 

19. Si la grua de la pregunta anterior fa un treball de 12000 J en un minut, quina és la potència 
de la grua? 
a) 12000 J  b) 12000 CV  c) 200 W  d) 1200 W 



20. Un tassó es fica dins el microones amb 200 mL d’aigua. Inicialment la temperatura de 
l’aigua era de 20 ºC i en treure’l l’aigua està a 90ºC. Quina energia ha donat el microones 
a l’aigua? (Calor específica de l’aigua 1 cal/g·K) 
a) No li ha donat energia, només temperatura 
b) 10 cal 
c) 200 cal 
d) 14000 cal 

 

b. Exercici de Problemes  
 
b.1 Un nedador de 70 kg es deixa caure d’un trampolí de 10 m d’altura respecte de la 
superfície de l’aigua de la piscina. Menysprea en tots els apartats el fregament de l’aigua. 
a) Quina velocitat du quan arriba a l’aigua? 
b) Quan ha entrat a l’aigua arriba a una profunditat de 5 m. Quina és la pressió que fa l’aigua 
sobre el nedador?  
c) Què val l’energia cinètica del nedador quan està a la meitat de la caiguda (5 m sobre el 
nivell de l’aigua)? 
Dades:  
Densitat de l’aigua 1 g/cm3 
 
 
b.2 L'hipoclorit de sodi (monoxoclorat (I) de sodi) és un compost químic amb la fórmula 
NaClO. La seva dissolució aquosa va ser utilitzada per primera vegada l’any 1787 pel químic 
francès Claude L. Berthollet per blanquejar teles de cotó i fou comercialitzada com “Licor de 
Javel”. Posteriorment, a finals del segle XIX, es va comprovar el seu poder desinfectant i va 
revolucionar la higiene pública i domèstica. Ja fa per tant dos-cents anys que es fa servir la 
seva dissolució aquosa coneguda com “lleixiu”. Aquesta dissolució es pot fabricar per 
tractament electrolític d’una dissolució aquosa de clorur de sodi o bé per bombolleig de clor 
gasós en una dissolució aquosa d’hidròxid de sodi.  
a) Escriu i ajusta l’equació química de la reacció de Cl2 (g) amb NaOH (aq) per obtenir 

NaClO (aq) junt amb NaCl (aq) i H2O. 
b) Calcula els mols de Cl2 (g) necessaris per obtenir un litre de lleixiu de densitat 1,1 g/cm3 

si la concentració de NaClO és del 4 % en massa. 
c) L’etiqueta  de l’ampolla de lleixiu indica que és apta per a la desinfecció de l’aigua per 

beure i que la dosificació adequada és de 14 gotes de lleixiu per cada 10 litres d’aigua. 
Sabem que cada gota correspon a un volum 0,05 cm3. Calcula el volum necessari d’aquest 
lleixiu per a desinfectar 1 m3 d’aigua.    

Dades:  Masses atòmiques: Na = 22,990  Cl= 35,453  O = 15,999 
   
 

  
 


