
   
 
XI  MINIOLIMPÍADA DE FÍSICA i QUÍMICA. ILLES BALEARS 

            7 de maig de 2015 
 
 
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. La decantació és una tècnica de laboratori que permet separar:  

(a) Dos sòlids amb un gra de mida diferent.  
(b) Un sòlid dissolt en un líquid mitjançant un procés físic.  
(c) Dos líquids miscibles mitjançant  un procés químic.  
(d) Dos líquids immiscibles.  

 
2. Indica una característica que sigui comuna a sòlids i líquids, però que no ho sigui de gasos:  

(a) S’expandeixen indefinidament. 
(b) Tenen forma definida i un volum propi.  
(c) Són difícilment compressibles. 
(d) Tenen una densitat que no varia amb la temperatura. 

 
3. Quan un líquid pur està bullint  

(a) S’observen bombolles d’aire en tota la massa líquida. 
(b) La temperatura es manté constant.  
(c) La seva temperatura és molt elevada.  
(d) Està sofrint un procés químic. 

 
4. Per preparar 500 cm3 d’una de dissolució d’hidròxid de sodi de concentració 20 g/L, hauríem  

de mesclar:  
(a) 10 g de solut amb 490 g d’aigua. 
(b) 10 g de solut amb 500 cm3 d’aigua.  
(c) 10 g de solut amb aigua suficient fins 500 cm3 de dissolució. 
(d) 20 g de solut amb aigua suficient fins 500 cm3 de dissolució. 

 
5. 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 graduada amb 0,2 mL de precisió, s’aboca el mercuri 
contingut en un flascó on apareix la inscripció: 60 g de mercuri. El mercuri arribarà  dintre de  
la proveta fins a la marca:  
(a) 4,0 mL   (b) 4,4 mL   (c) 4,4 L   (d) 0,23 mL  

 
6. Tots els isòtops de l’estany metàl·lic (Sn) tenen igual: 

I.   nombre de protons II.  nombre de neutrons 
III. nombre atòmic IV. nombre màssic 
(a) I i IV   (b) I i II  (c) I i III  (d) II i III 

 
 
 



7. Els isòtops més abundants de l’oxigen, del nitrogen, del fluor i del sodi es representen com:  
O16

8  N14
7     F19

9    Na23
11 . Quin dels següents ions té 8 protons i 10 electrons?  

(a) N 3-   (b) O 2-   (c) Na +  (d) F 
-
 

 
8. Las substàncies que a continuació es formulen (FeO, CO, BaCl2, AlCl3), es poden anomenar 

com:  
(a) Òxid de ferro, òxid de carboni, clorur de bari, clorur d’alumini.  
(b) Òxid de ferro (II), òxid de carboni, diclorur de bari, triclorur d’alumini. 
(c) Òxid de ferro, òxid de carboni (II), clorur de bari (II), clorur d’alumini (III).  
(d) Òxid de ferro (II), monòxid de carboni, clorur de bari, triclorur d’alumini. 

 
9. A la vitrina on està el material de vidre de laboratori observes els següents estris on figura 

una indicació de volum 

    

Si volem mesurar amb molta precisió un volum de 100 mL farem servir: 
(a) Vas de precipitats 100 mL 
(b) Pipeta graduada 10 mL 
(c) Proveta 100 mL 
(d) Matràs aforat 100 mL 

 
10. Un esprai de desodorant utilitza com a gas propel·lent una mescla de gasos extremadament 

inflamables, i a l’etiqueta hi figura el corresponent nou pictograma de seguretat, obligatori a 
partir de l’any 2015. Sabries indicar quin és ? 

a b c 
d 

 
11. Calcula l’espai recorregut per aquest mòbil durant els 5 primers segons. 

 

(a) 0 m (b) 30 m 

(c) 45 m (d) 75 m 

 
12. Aproximadament, quina pressió realitzes sobre el terra quan estàs dret? 

(a) 200 Pa   (b) 2000 Pa  (c) 20 000 Pa  (d) 200 000 Pa 
 

13. Ens trobam amb un iceberg que té un 10 % del seu volum per damunt del nivell de l’aigua. 
Quina és la densitat del gel? (Dada: l’aigua de la mar té una densitat mitjana de 1025 kg/m3, 
però a efectes d’aquest exercici considera que té una densitat de 1000 kg/m3).  
(a) 900 kg/m3  (b) 1000 kg/m3 (c) 1100 kg/m3  (d) 100 kg/m3 



 
14. S’ha realitzat una experiència per mesurar la constant elàstica 

d’una molla. Les dades obtingudes es representen a la gràfica 
adjunta. En unitats del Sistema Internacional, quin és el valor de 
la constant elàstica. 
(a) 62,5  (b) 40  (c) 10  (d) 0,016 

 
 

15. Indica quina de les següents afirmacions relacionades amb l’energia nuclear és falsa. 
(a) Les centrals nuclears obtenen energia mitjançant la fusió nuclear. 
(b) Des del punt de vista de l’efecte hivernacle, les centrals nuclears són netes ja que no 

produeixen CO2. 
(c) El fum blanc que es veu sortir de les torres de refrigeració és en realitat vapor d’aigua. 
(d) L’urani és el combustible més emprat. 

 
16. Tenim un cos que es mou amb velocitat constant sobre un pla inclinat. Quin dels següents 

esquemes de forces representa la realitat? 

 
 
17. Si deixam caure una pilota des d’una finestra, quina de les següents gràfiques es adequada per 

representar el moviment de la pilota? 

 
 

18. Quin dels instruments de mesura següents es basa ens els canvis de pressió atmosfèrica per 
donar un valor? 
(a) Dinamòmetre    (b) Termòmetre 
(c) Altímetre    (d) Higròmetre 

 
19. Quin nom rep la llei que descriu el comportament elàstic? 

(a) Llei de Newton   (b) Llei de Hooke 
(c) Llei de Lavoisier   (d) Llei de Hawkings 
  

20. Per poder moure el bloc de la figura adjunta, que es 
troba en repòs, és necessari 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’està empenyent serà: 
(a) Menor que 500 N    (b) Major que 500 N 
(c) Igual a 500 N     (d) No fa cap força 



b. Exercici de Problemes  
 
b.1. El mecanisme d’inflament d’un coixí de seguretat (o airbag) d’automòbil es basa en la 
descomposició de l’azida de sodi (NaN3), sòlid estable a temperatura ordinària, que en el cas d’una 
col·lisió allibera una gran quantitat de dinitrogen gasós en menys de 50 miŀlisegons segons la 
reacció química sense ajustar: 

NaN3 (s) → Na (s) + N2 (g) 
a) Ajusta l’equació química anterior 
b) Calcula la massa molecular de l’azida de sodi 
c) Calcula la massa de dinitrogen que s’obté quan es descompon un mol d’azida de sodi.   
d) Una càrrega d’un coixí de seguretat és de 100 g d’azida de sodi. Sabent que la densitat del 
dinitrogen a 0ºC i 1 atm és de 1,25 kg/m3, calcula el volum expressat en litres que ocupa el 
dinitrogen que s’ha format.   
 
Masses atòmiques relatives  Na = 23; N = 14 
 
 
b.2. New Horizons: l’estudi dels confins del Sistema Solar 
Dia 14 de juliol d’aquest any la sonda New Horizons arribarà al 
seu destí: el planeta Plutó. Aquesta missió de la NASA, llançada 
el 19 de gener de 2006, té com a objectiu estudiar Plutó i el seu 
sistema de satèl·lits (Caront, Estix, Nix, Hidra i Cèrber). 
A diferència d’altres sondes com la Rosetta (que recentment ha 
arribat al cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko) o la Dawn 
(amb destinació a Ceres), New Horizons obté la seva energia 
d’una pastilla de plutoni-238, mentre que les altres dues sondes 
obtenen la seva energia a partir de dos grans panells solars. 
Dada: la potència P (en watts, W) produïda a partir d’una àrea 
donada A (en unitats del Sistema Internacional) d’un panell solar 
ve donada per: 

𝑃 = 𝜙Sol · 𝐴 · 𝜂 
On 𝜙Sol és el flux de llum solar i 𝜂 és un factor que inclou l’eficiència de les cèl·lules solars i el seu 
angle respecte al Sol. En aquest exemple suposarem que és constant amb un valor de 0,124. 
El flux solar decreix amb la inversa del quadrat de la distància al Sol, d (en unitats astronòmiques, 
UA) segons: 

𝜙Sol = �1367
𝑑2 �  W/m2 

𝑑Terra = 1,496 · 1011 m = 1 UA 
Heu de tenir en compte que la sonda New Horizons necessita una potència de 228 W per poder 
funcionar quan es trobi en òrbita en torn a Plutó a 5,273 · 1012 m del Sol. 

(a) Calcula l’àrea dels panells solars que haurien estat necessaris per garantir el compliment de 
la missió New Horizons i compara’ls amb la superfície d’un camp de futbol (70 x 105 m). 

Els panells solars s’instal·len en forma de dues ales a cada costat del cos central de la sonda. 
Aquests panells tenen una amplada de 2,3 m.  

(b) Quina hauria de ser la longitud d’aquests panells ficticis instal·lats a la sonda New 
Horizons? 

L’acceleració de la gravetat a la superfície de Plutó és 17 vegades més petita que a la superfície de 
la Terra. 

(c) Si una persona pot realitzar un bot de 0,5 m a la superfície de la Terra, a quina altura 
arribarà si bota amb la mateixa velocitat inicial a la superfície de Plutó? 

 


