
  

 
 
X  MINIOLIMPÍADA DE FÍSICA i QUÍMICA. ILLES BALEARS 

            20 de maig de 2014 
 
 
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 resposta 
errada es descompta mitja encertada. La resposta en blanc val zero punts.  

 
1. Les partícules d’un sòlid només:  

(a) Es poden traslladar. 
(b) Poden estar en repòs. 
(c) Poden vibrar en unes posicions específiques. 
(d) Es poden moure per tot el volum.  

 
2. Tenim una mescla heterogènia, formada per dos líquids immiscibles. Com podem separar els 

seus components?  
(a) Decantació.  (b) Filtració.  (c) Destil·lació . (d) Cromatografia.  

 
3. El mercuri és un metall que, a temperatura ambient, es troba en estat líquid i la seva densitat 

és de 13,6 g/cm3. En una proveta s’aboca el mercuri contingut en un flascó que té la següent 
etiqueta: 40 g de mercuri. El mercuri arribarà en la proveta fins la marca de:  
(a) 2,7 mL   (b) 2,9 mL  (c)  3,1 mL  (d) 3,3 mL  

 
4. Quin  significat té la inscripció 40º que apareix a l’etiqueta d’una botella d’una beguda 

alcohòlica? 
(a) Que bull a 40 ºC. 
(b) Que té un 40 % en pes d’aigua. 
(c) Que té un 40 % en volum d’alcohol. 
(d) Que marcarà 40 en un alcoholímetre de la policia. 

 
5. El iode és un element químic essencial amb una ingesta de 150 micrograms de iode per 

persona/dia. Hi ha 37 isòtops de iode, però només el 127I és estable. Indica el nombre de 
partícules fonamentals de l’isòtop del iode-127:  

(a) Protons = 53, neutrons = 127, electrons = 53. 
(b) Protons = 53, neutrons = 74, electrons = 53. 
(c) Protons = 127, neutrons = 53, electrons = 74. 
(d) Protons = 53, neutrons = 53, electrons =74. 

 
6. La fórmula del compost Na2S ens indica que està format per:  

(a) Molècules que contenen dos àtoms de sodi i un de sofre. 
(b) Una quantitat molt gran d’ions, Na+  i S2-, en una proporció 2:1. 
(c) Àtoms de sofre i de sodi en una xarxa cristal·lina tridimensional. 
(d) Molècules Na2S ubicades en una xarxa cristal·lina tridimensional.  

 
 



7. Les substàncies que tenen per fórmules FeO, CO2, BaCl2 i ZnS es poden anomenar com:  
(a) Òxid de ferro,  òxid de carboni, clorur de bari, sulfur de zinc(II). 
(b) Òxid de ferro(II), diòxid de carboni, diclorur de bari, sulfat de zinc. 
(c) Òxid de ferro, òxid de carboni(IV), clorur de bari(II), sulfit de zinc. 
(d) Òxid de ferro(II), diòxid de carboni, clorur de bari, sulfur de zinc. 
 

8. El principal component dels ossos és el fosfat de calci la fórmula del qual és Ca3(PO4)2. 
Quants àtoms de fòsfor i d’oxigen estaran combinats amb 120 àtoms de calci en una mostra 
de fosfat de calci. 

(a) 120 àtoms de fòsfor i 480 àtoms d’oxigen. 
(b) 240 àtoms de fòsfor i 960 àtoms d’oxigen. 
(c) 80 àtoms de fòsfor i 320 àtoms d’oxigen. 
(d) 60 àtoms de fòsfor i 120 àtoms d’oxigen. 

 
9. A la figura següent es mostren quatre embuts. Indica l’afirmació correcta: 

   
 

De decantació Buchner De forma alemanya D’addició 
 

(a) L’embut d’addició s’utilitza per preparar dissolucions. 
(b) L’embut de decantació s’utilitza per recollir gasos. 
(c) L’embut de forma alemanya s’utilitza a la destil·lació. 
(d) L’embut Buchner s’utilitza a la filtració al buit. 

 
10. A l’etiqueta d’un producte químic figuren els pictogrames següents d’acord amb el Reglament 

(CE) n° 1272/2008. Aquests pictogrames ens indiquen: 
 

   
(a) Inflamable; tòxic; i perillós per al medi ambient aquàtic. 
(b) Explosiu; nociu; i corrosiu. 
(c) Comburent; tòxic; i perillós per al medi ambient aquàtic. 
(d) Inflamable; toxicitat aguda; i gas a pressió. 

 
11. Quina de les unitats següents no és una de les unitats fonamentals del Sistema Internacional 
d’Unitats? 

(a) Kelvin     (b) Pascal 

(c) Candela     (d) Ampere 

 

 



12. La força total sobre un objecte és zero, quina de les frases següents és correcta? 
(a) L’objecte està en repòs. 

(b) La velocitat del cos està disminuint. 

(c) El mòdul de la velocitat és constant, però pot ser que variï la seva direcció. 

(d) Cap de les anteriors. 

13. Quin dels dibuixos representa adequadament l’acceleració d’una bolla a la qual hem 
proporcionat un impuls inicial instantani que provoca que aquesta ascendeixi pel pla inclinat? 

 
(a) A  (b) B   (c) C   (d) D 

14. Quina de les masses següents té l’energia potencial gravitatòria més petita a l’altura h indicada? 
(a) m = 0,2 tones, h = 1 mm. 

(b) m = 1 kg, h = 10 cm.  

(c) m = 1 mg, h = 1 km. 

(d) m = 2 g, h = 1 m.  

15. En quina de les següents situacions existeix fregament? 
(a) Quan un nin baixa per un tobogan. 

(b) Quan una persona es tira des d’un avió i abans d’obrir el paracaigudes. 

(c) En una pista de patinatge. 

(d) A totes les situacions anteriors. 

16. La llum es propaga a una velocitat de 300 000 km/s. Quin temps aproximat tardaria en 
recórrer la Península Ibèrica? (com que cercam un valor aproximat, fes una estimació de la mida 
de la Península de costa a costa) 

(a) 3 s  (b) 0,3 s  (c) 0,03 s  (d) 0,003 s 

17. Un home situat en una torre sosté dues bolles iguals de materials diferents i, per tant, de massa 
diferent. Si en un determinat moment amolla les dues bolles a la vegada i suposant que no existeix 
fregament amb l’aire, quina d’elles arribarà abans al terra? 

(a) La de més massa. 

(b) Les dues arribaran a la vegada. 

(c) Depèn de l’altura del campanar. 

(d) La de menys massa. 

18. Si el valor de l’empenyiment és major que el valor del pes... 
(a) el cos s’enfonsa. 

(b) el cos roman suspès dins el fluid. 

(c) el cos flota a la superfície del fluid. 

(d) el cos roman en el fons del fluid. 

19. Quin nom rep la quantitat d’energia necessària per tal que una substància canviï d’estat? 
(a) Calor latent. 

(b) Calor d’adhesió. 

(c) Calor estacional. 

(d) Calor d’ebullició. 



20. Amb quin angle respecte al desplaçament hem d’aplicar una força per obtenir el major treball 
possible? 

(a) 0º  (b) 30º  (c) 45º   (d) 90º 

 
b. Exercici de Problemes  
 
b.1. Els vegetals són éssers vius de nutrició autòtrofa i fotosintètica. La fotosíntesi és un procés 
bioquímic en el qual capten energia lluminosa del sol i la transformen en energia química, com a 
resultat d’aquest procés complex podem escriure la reacció química d’obtenció de la glucosa 
(C6H12O6): diòxid de carboni + aigua + energia → glucosa + oxigen 

La respiració, procés en el qual la glucosa reacciona amb l’oxigen per recuperar aquesta 
energia química que farà servir per mantenir les funcions vitals, consisteix en la combustió 
bioquímica del sucre glucosa per obtenir aigua, diòxid de carboni i energia. Doncs fotosíntesi i 
respiració són reaccions inverses, però no transcorren en igual intensitat i el balanç de gasos ens 
indica que les plantes disminueixen el diòxid de carboni a l’atmosfera. 

a) Escriu i ajusta l’equació química de la combustió de la glucosa (C6H12O6). 
b) Quants mols de diòxid de carboni es produiran a partir de 3 mols de glucosa? 
c) Calcula els mols d’oxigen que calen per produir 0,3 mols d’aigua. 
d) Quina és la massa de glucosa que reacciona amb 20 mols d’oxigen? 
e) Calcula la massa d’oxigen necessària  per cremar 600 grams de glucosa. 
f) El nombre de molècules d’oxigen necessàries  per produir 4 mols de diòxid de carboni. 
g) Les molècules d’oxigen necessàries per produir 25 grams d’aigua.  
h) El volum de diòxid de carboni, expressat en m3 i mesurat en condicions normals, 

necessari per obtenir 1 kg de glucosa durant la fotosíntesi. 
 
Masses atòmiques relatives  C = 12; O = 16; H = 1 
Nombre d'Avogadro = 6,022 × 1023 
Volum molar d’un gas ideal en condicions normals = 22,4 litres 
 
b.2. El circuit de Catalunya, conegut com circuit de Montmeló, és un dels grans premis del 
mundial de Fórmula 1 2014, es va celebrar el diumenge 11 de maig. 

 
El circuit té una longitud total de 4727 metres, dels quals 1047 metres corresponen a la recta més 
llarga. A més, compta amb 16 corbes i una amplada màxima del circuit de 12 metres. 
Els rècords del circuit són: 
La velocitat màxima que s’ha agafat dins el circuit és de 339 km/h, marca aconseguida per Alex 
Barros (Honda) l’any 2004. 
Per altra banda, la volta més ràpida, amb un temps d’ un minut 41 segons i 186 milèsimes de 
segon, fou aconseguida l’any 2008 per Casey Stoner (Ducati). 
La volta més ràpida, en el cas de la Fórmula 1, fou aconseguida el 2008 per Kimi Räikkönen 
(Ferrari) amb una marca d’un minut 21 segons i 670 mil·lèsimes de segon. 



(a) Quina fou la velocitat mitjana de Casey Stoner en la seva volta rècord? 

(b) Els cotxes de Fórmula 1 es posen de 0 a 100 km/h en 2,8 segons. Amb aquesta 

acceleració i partint des de l’inici de la recta més llarga des del repòs, a quina velocitat 

finalitzarien la recta? 

(c) Observau al diagrama a quina velocitat (en km/h) se surt de la corba New Holland. A 

quina acceleració hauríem de sotmetre el cotxe en cas de voler aturar-nos sense ferir un 

cotxe aturat a la recta a una distància de 100 m? 

(d) Quina és la força que exerciran els frens si la massa del cotxe és de 650 kg i la del pilot 80 

kg? 

(e) La carrera de Fórmula 1 acaba quan s’han completat 66 voltes. Si els cotxes tenen un 

dipòsit de combustible de 160 litres de capacitat i assumint un consum mitjà de 65 litres 

cada 100 km, quantes vegades serà necessari que s’aturin a boxes per omplir el dipòsit? 

 
 
 


