
   

 
XII MINIOLIMPÍADA DE FÍSICA i QUÍMICA. ILLES BALEARS 

            5 de maig de 2016 
 
 
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. En un laboratori s’introdueix un tros de gel en un recipient que es tanca hermèticament i a 

mesura que s’encalenteix s’observen els canvis d’estat de fusió i d’ebullició. Com afectaran 
aquests canvis a les partícules d’aigua? 
a) A l’estat gasós hi haurà menys partícules i estaran més separades. 
b) L’energia cinètica de les partícules a l’estat sòlid serà menor que a l’estat líquid. 
c) La massa de les partícules anirà augmentat en cada canvi d’estat. 
d) La densitat de l’aigua no es modificarà perquè està hermèticament tancat. 

 
2. El benzè és un hidrocarbur aromàtic de fórmula molecular C6H6, és una substància molt 

utilitzada en la síntesi de productes químics derivats del carboni. Aquesta substància té un 
punt de fusió de 278,6 K i un punt d’ebullició de 352,3 K. Indica quina de les següents 
afirmacions és falsa: 
a) Sòlid quan es troba a una temperatura de 4 ºC 
b) Líquid a 25 ºC 
c) Gas a 85 ºC 
d) Líquid a 99 ºC 
 

3. Un dipòsit de 500 litres de capacitat està ple d’oli industrial, amb una densitat de 800 kg/m3, 
el pesam ple en una bàscula que ens indica una massa de 500 kg. Amb aquestes dades podem 
afirmar que la massa del dipòsit buit és de: 
a) 400 kg   b) 500 kg  c) 100 kg  d) 120 kg  
 

4. Indica quin dels següents recipients conté una mescla de dues substàncies compostes 
 

 
a)  1   b) 2   c) 3   d) 4 
 
 
 
 
 



5. Considera les dissolucions aquoses que a continuació s’indiquen. Quina conté la major 
quantitat d’aigua 

a) 150 g d’una dissolució aquosa de H2SO4 del 25% en massa 
b) Dissolució aquosa de NaOH del 4,00% en massa que conté 10 g de solut 
c) Dissolució de NaCl del 2,00 % en massa que conté 490 mL d’aigua (d=1,00 g/cm3) 
d) 800 mL d’una dissolució aquosa de HCl amb una concentració de 371 g/L i d=1,16g/cm3   
 

6. L’element químic Ne precedeix al Na en la Taula periòdica, per tant podem afirmar: 
a) Que el nombre atòmic dels ions Na+ és igual al del Ne. 
b) El nombre d´electrons del Na+ és igual al del Ne. 
c) Els  ions Na+ tenen el mateix nombre de protons que els àtoms de Ne. 
d) Els ions Na+ i els àtoms de Ne són isòtops. 

 
7. Consultant la següent taula de dades de tres espècies químiques, podem afirmar: 

Espècie   Protons Neutrons Electrons 
A 19 20 18 
B 17 20 17 
C 17 18 18 

 
a) A és un anió     b) A i B són isòtops 

c) A i C són àtoms del mateix element  d) Només hi ha un àtom neutre  

8. Una substància presenta les següents propietats: punt de fusió alt, duresa elevada, bon 
conductor de l’electricitat i insoluble en aigua. Quin tipus de compost sòlid és?  
a) Iònic.       b) Covalent reticular o atòmic.  
c) Covalent molecular.     d) Metàl·lic. 
 

9. El nitrat d’amoni, NH4NO3, forma part d´importants adobs. Quin és el percentatge en massa 
de nitrogen en aquest compost? ( Dades: N = 14; H = 1;  O = 16) 
a) 18.00 %   b) 17.50 %   c) 35.00 %  d) 21.21 % 
 

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; perillós per a la salut ; i corrosiu. 
c) Comburent; tòxic; i perillós per al medi ambient aquàtic. 
d) Inflamable; producte desconegut ; i gas a pressió. 

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

a) Ampère   b) Candela  c) Newton  d) Kelvin 
 
12. Uns alumnes van des de Palma a la UIB en un cotxe a una velocitat constant durant tot el 

trajecte. Allà fan la miniolimpíada de Física i Química i després retornen amb la mateixa 

velocitat que varen dur a l’anada. Indica quina de les gràfiques representa el moviment del 

cotxe: 

a)    b)   c)   d) 
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13. Quina força haurà d’exercir  un tripulant d’un submarí per obrir una escotilla de 0,5 m2 de 
superfície si el submarí ha descendit fins a una profunditat de 100 m                                  
(daigua mar = 1030 kg/m3; g = 9,8 m/s2)? 

a) 1009400 N  b) 2018800 N  c) 252350 N     d) 504700 N 
 

14. L’energia que s’ha d’aportar, per unitat de massa, per a què es produeixi un canvi d’estat és el 
que anomenam: 

a) Calor latent.      b) Temperatura de canvi d’estat. 
c) Calor específica.     d) Energia d’escalfament. 
 

15. Des d’una alçada de 25 m, un test cau a terra. Calcula el temps que tarda a caure (g = 9,8 

m/s2) 

a) No ho podem calcular, ja que ens manca la massa del test.  b) 2,26 s 
c) 1,60 s         d) 15,65 s 

 
16. Una força F actua sobre un objecte de massa m. Si es duplica la força i la massa es redueix a 

la quarta part, quant varia l’acceleració? 

a) Es duplica.     b) Es fa 4 vegades més petita. 
c) Es fa 8 vegades més gran.   d) Es redueix a la meitat. 
 

17. A la següent atracció es deixa anar una vagoneta al punt A de manera que davalli lliurement.  
Menyspreant les forces de fricció, quina de les següents afirmacions és falsa? 

a)  La velocitat amb què la vagoneta arriba al punt D és 
independent del nombre de passatgers dins el vagó. 

b)  L’alçada del punt C no pot ser superior a la del punt A o 
la vagoneta no arribarà a passar per sobre. 

c)  Ordenant els punts de major a menor energia potencial 
quedaria: A, C, B, D i just a l’inrevés per l’energia 
cinètica.   

d)  Si després del punt D hi hagués un pic tan alt com el C la 
vagoneta ja no el podria remuntar perquè ja ha perdut tota l’energia potencial. 

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

descriu la situació? 

 

 
 

19. Un cos de 10 kg de massa té un pes aparent de 75 N quan està totalment submergit en aigua 
(d=1000 kg/m3; g = 9,8 m/s2). La densitat del cos és: 

a) 4261 kg/m3  b) 876 kg/m3  c) 2551 kg/m3  d) 3120 kg/m3 
 

20. Un pare i la seva filla petita estan patinant sobre gel. En un determinat moment es posen un 
davant l’altre i s’empenyen mútuament pitjant amb les palmes de les mans d’un sobre les de 
l’altre. Sobre qui s’exerceix una força major? Qui dels dos es desplaçarà més? 

 



 

a) La força amb què el pare empeny la filla serà major i produirà que la filla recorri una 
distància major. 

b) La força amb què el pare empeny la filla serà major i produirà que el pare recorri una 
distància major. 

c) La força amb què el pare empeny la filla i la força amb què la filla empeny el pare són 
iguals en mòdul i produirà el mateix desplaçament a un i a l’altre. 

d) La força amb què el pare empeny la filla i la força amb què la filla empeny el pare són 
iguals en mòdul però produirà que la filla recorri una distància major. 

 
 
 
b. Exercici de Problemes  
b.1. Durant una pràctica al laboratori ens cau a terra una botella d’àcid sulfúric (H2SO4) i es trenca 
abocant l’àcid, sortosament no hi ha cap ferit per esquits amb aquest àcid molt corrosiu, però 
hem de recollir-lo sense corre cap risc. El professor ens indica quin és el millor procediment; és 
abocar una quantitat d’hidrogen carbonat de sodi (NaHCO3), que el neutralitza, ja que els 
productes que es formen són diòxid de carboni, sulfat de sodi (Na2SO4) i aigua, després es pot 
recollir la dissolució resultant amb un pedaç de fregar. 

a) Escriu l’equació química ajustada quan reacciona àcid sulfúric amb hidrogencarbonat de 
sodi. 

b) L’àcid sulfúric és un producte molt higroscòpic i es comercialitza en forma de 
dissolucions aquoses molt concentrades. A l’etiqueta figura la següent inscripció: 97 % en 
massa, i densitat 1,84 g/cm3. Calcula la seva molaritat. 

c) L’hidrogen carbonat de sodi és un producte sòlid que es comercialitza pur en forma de 
petits cristalls de color blanc. Calcula el nombre de mols presents en un envàs de 500 g de 
producte. 

d) Si la botella d’àcid sulfúric concentrat té una capacitat d’un litre, quina quantitat en grams 
d’hidrogen carbonat de sodi necessitaríem per neutralitzar l’àcid? 

e) Quin volum mesurat en condicions normals de diòxid de carboni es desprèn quan 
reaccionen completament 100 g d’hidrogencarbonat de sodi? 

 
Dades de masses atòmiques Na = 23;  H = 1; S = 32; O = 16; C = 12 
Volum molar en condicions normals 22,4 litres 

 
 
b.2. L’any 2012, Fèlix Baumgartner, amb intenció de ser 
el primer ésser humà en creuar la barrera del so sense 
l’ajuda de cap motor, es deixà caure des d’una càpsula 
situada a l’estratosfera, a 39 km d’alçada sobre la 
superfície terrestre. Quan es trobava a una distància de 
la superfície de la Terra de  2500 m obrí un 
paracaigudes que l’ajudà a arribar sa i estalvi a tocar 
terra. La massa de Fèlix amb la vestimenta espacial que 
portava era de 117 kg (g = 9,8 m/s2).  
 
Calcula: 

a) L’acceleració neta fins l’obertura del paracaigudes si la força de fricció de l’aire en contacte 

amb la vestimenta espacial és de 912,6 N. 

b) La velocitat que va assolir a l’instant just abans d’obrir el paracaigudes. 

c) Què valia la seva energia cinètica en aquell instant? I la potencial? 

d) Quanta energia es va dissipar a causa de la fricció amb l’aire fins a l’obertura del 

paracaigudes? 

 


