
  

 
IX  MINIOLIMPÍADA DE FÍSICA i QUÍMICA. ILLES BALEARS 

            22 de maig de 2013 
 
 
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. Quina temperatura tindrà l’aigua d’una glaçonera, utilitzada per refredar una ampolla de cava, 

si  està descongelant-se a una temperatura ambient de 20ºC?  
a) 0 ºC    
b) 20 ºC    
c) Entre 0 ºC i 20 ºC  
d) La mateixa temperatura del gel inicial (-18 ºC) 

 
2. Si a una dissolució saturada li afegim una cullerada de solut:  

a) El solut es dissol 
b) La concentració de la dissolució augmenta 
c) La concentració de la dissolució disminueix 
d) La concentració de la dissolució no varia 

 
3. La nicotina és una de las drogues més tòxiques que es coneixen i una de les causes més 

importants de càncer. El contingut mitjà en nicotina d’un tabac d'embolicar és d’1,3 
mg/cigarreta, un 30 % superior al màxim permès a les cigarretes empaquetades. Sabem  que 
en fumar el 10% d’aquest contingut passa al fum. Quina és la quantitat diària que arriba als 
pulmons d’una persona que fuma 20 cigarretes cada dia?  
a) 0,0026 g   b) 0,013 g   c) 13 cg   d) 3,38 mg  

 
4. L’urani té tres isòtops: el U234, el U235 i U238. Quin d’ells té més protons al nucli? 

a) U234   b) U235  c) U238 d) Tots tenen el mateix 
 
5. Els ions més estables del sodi i del sofre són respectivament:  

a) Na + i S –  b) Na+ i S2–   c) Na2+ i S2–  d) Na2+ i S– 
 
6. El grup d’elements que tendeixen a acceptar electrons per formar anions són: 

a) Els metalls alcalins     b) Els gasos nobles  
c) Els halògens     d) Els metalls de transició  

 
7. Indica quina de les següents  afirmacions  és correcta: 

a) En tota reacció, els reactius es combinen mol a mol.  
b) En tota reacció, la massa de reactius és igual a la massa dels productes. 
c) En tota reacció, cada molècula dels reactius es converteix en àtoms lliures que es 
combinen per formar els productes. 
d) En tota reacció, la temperatura dels productes és igual a la temperatura dels reactius. 



 
8. Indica quina de les següents equacions químiques no està ben ajustada:  

a)  CaO + 2 HCl → CaCl2+ H2O 
b) Hg + S → Hg2S 
c) Cu2S + O2 → 2 Cu + SO2 
d) Cl2+ 2 Na → 2 NaCl 

 
9. Calcula quantes molècules de pentaòxid de dinitrogen es poden formar amb l’oxigen 

contingut en 1000 molècules de triòxid de dinitrogen. 
a) 1000   b) 600   c) 500   d) 300 
 

10. A la figura següent es mostren quatre peces de material de laboratori 

  
Indica l’afirmació correcta: 
a) El matràs erlenmeyer  s’utilitza  per preparar  dissolucions, afegint el solut i l’aigua fins a la 
marca de volum desitjat. 
b) El vas de precipitats permet la mesura més exacta de volum. 
c) La proveta només s’utilitza per preparar dissolucions. 
d) Si es vol preparar una dissolució diluïda a partir d’una altra més concentrada, la forma més 
precisa es enrasant-la en un matràs aforat. 

 
11. Quina de les següents gràfiques representa un MRUA? 

 
 
12. Quina de les unitats següents no correspon a una magnitud fonamental del Sistema 

Internacional? 
a) Metre   b) Segons  c) Caloria  d) Kelvin 

 
13. Amb quina velocitat surt disparada una bolla de 50 g si hem comprimit amb ella 8 cm d’una 

molla de 1000 N/m. 
a) 0,358 m/s  b) 11,3 m/s  c) 35,8 m/s  d) 40 m/s 

 
14. El kWh és una unitat de 

a) Energia   b) Potència  c) Consum elèctric d)No existeix 
 
 
 
 



15. Un cotxe recorr 40 km i una moto recorr 20 km. Indica quina de les següents afirmacions és 
correcta: 
a) El cotxe es troba a 20 km de la moto 
b) El cotxe i la moto es troben a 60 km un de l’altra 
c) El cotxe i la mota es troben en el mateix punt 
d) Ens falta informació 

 
16. Un cotxe recorr 20 km a una velocitat de 5 km/h i, a continuació, recorr 20 km a 4 km/h. La 

velocitat mitjana és: 
a) Igual a 4,5 km/h 
b) Menys de 4,5 km/h 
c) Més de 4,5 km/h 
d) Impossible de calcular 

 
17. Tenim un cos en equilibri sobre un pla inclinat. Quin dels següents diagrames de forces és 

més adequat per descriure la situació? 

 
 

18. Per calcular la calor necessària per escalfar un cos necessitam: 
a) La massa, la calor específica i l’increment de temperatura 
b) La massa, la calor específica i la temperatura final 
c) El volum, la calor específica i l’increment de temperatura 
d) El volum, la calor específica i la temperatura final 

 
19. Què diu la primera llei de Newton? 

a) Que per tota acció hi ha una reacció 
b) Si la suma de forces aplicades sobre un cos és zero, aquest tendrà un MRU 
c) F = ma 
d) Tots els cossos s’atreuen degut a la gravetat 

 
20. Per moure un bloc, que es troba en repòs, és precís fer una força paral·lela a la superfície de 

com a mínim 400 N. Una persona empeny el bloc amb una força constant de 500 N. Podem 
afirmar que la força que farà el bloc sobre la persona mentre aquesta l’empeny serà: 
a) Menor que 500 N 
b) Major que 500 N 
c) Igual a 500 N 
d) No li farà cap força 

 
 
 
 
 
 



b. Exercici de Problemes  
 
b.1 Ens trobam en un pont a 30 metres per damunt de la superfície de l'aigua i decidim tirar una 
pilota cap a dalt amb una velocitat de 5 m/s.  
a) Calcula l'altura màxima que assolirà la pilota. 
b) Calcula la velocitat amb la qual entrarà a l'aigua la pilota. 
c) Si en lloc de tirar-la cap a dalt, la tiram cap a baix amb la mateixa velocitat, quina seria la 

velocitat d'entrada a l'aigua? 
 
 
b.2 El control o test d'alcoholèmia mesura la concentració d'alcohol a la sang. S’expressa 
indicant els grams d’etanol en un litre de sang, quan es mesura per l'alcohol detectat en l'aire 
espirat, la unitat utilitzada és la de mil·ligrams per litre d'aire , que en la pràctica usual es 
converteix de manera convencional en grams per litre de sang, multiplicant pel coeficient 2. A 
Espanya actualment la llei permet la conducció si la taxa alcoholèmia no supera els 0,25 
mil·ligrams per litre en l'aire espirat o 0,5 grams per litre en sang.  
El químic suec Erik M. P. Widmark va desenvolupar la següent fórmula per determinar la 

concentració d'alcohol a la sang  
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on: 
• c és la concentració d'alcohol a la sang en g/L 
• A és la massa (quantitat) d'alcohol ingerida en grams 
• r és el factor de distribució de l'individu (0,70 en homes i 0,60 en dones) 
• m és la massa de la persona en quilograms (kg) 

 
La graduació alcohòlica o grau alcohòlic volumètric d'una beguda alcohòlica és l'expressió en 
graus del nombre de volums d'alcohol (etanol) contingut en 100 volums del producte, mesurats a 
la temperatura de 20 °C. Es tracta d'una mesura de concentració percentual en volum. 
Considerant que la densitat de l’etanol a 20 ºC és de 0,8 kg/L, calcula :   
 
a) Una dona de 60 kg de massa, ha consumit un volum total de 120 mL d’una beguda alcohòlica 
de 40º, mesclada en un volum indeterminat de begudes carbòniques. Calcula el valor de la 
concentració d’alcohol en sang i justifica per quin motiu desisteix de conduir el seu vehicle. 
 
b) Un home de 80 kg ha provocat un accident i el metge forense li extreu una mostra de sang 
després de tres hores dels fets criminals. Els resultats indiquen que la concentració és de 2 grams 
d’etanol/litre de sang. La ciència forense considera que la concentració d’alcohol a la sang 
disminueix 0,15 g/L cada hora. Calcula quin volum, expressat en mil·lilitres d’una beguda 
alcohòlica de 40º hauria d’haver consumit en el moment de l’accident. 
  
 

 
 


