
   
 
 
XIV MINIOLIMPÍADA DE FÍSICA i QUÍMICA. ILLES BALEARS    10 de maig de 2018 

         
La durada màxima de la prova és d’1 hora. Heu de contestar en tres fulls diferents. Al primer (plantilla) 
contestar el bloc de preguntes multi resposta, 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 multi resposta)  
Aquesta part està constituïda per un qüestionari amb 15 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. El procés pel qual sentim l’olor de les pastilles d’ambientadors comercials està basat en una 

a) Fusió   b) Condensació   c) Sublimació   d) Vaporització 

 

2. Tots els àtoms d’un mateix element químic tenen ...  

a) El mateix nombre atòmic 

b) El mateix nombre màssic 

c) La mateixa massa 

d) Diferent símbol químic  

 

3. Els elements que tendeixen a perdre electrons per assolir la configuració d’un gas noble són: 

a) metalls    b) anions     c) no-metalls    d) cations 

 

4. La cristal·lització és una tècnica de separació que serveix per: 

a) Separar líquids immiscibles 

b) Separar sòlids dissolts en líquids 

c) Separar líquids amb diferent temperatura d’ebullició 

d) Separar els components de qualsevol mescla homogènia 

 

5. Els àtoms que formen les molècules d’oxigen que respiram es troben units per: 

a) Enllaç iònic 

b) Enllaç covalent 

c) Enllaç metàl·lic 

d) L’oxigen està format per àtoms sense cap tipus d’unió. 

 

6. Sobre els àtoms neutres 235
92A, 235

90B, 87
37C  i 230

87D, podem afirmar que  

a) A i B són isòtops  

b) C i D tenen el mateix nombre d’electrons  

c) A i D tenen el mateix nombre de neutrons  

d) C i D tenen el mateix nombre de protons  

 

7. Quina és la fórmula de l’àcid nítric? 

a) NH3  b) HNO2  c) HNiO3  d) HNO3 

 

 

 



 

 

8. A continuació es mostren quatre aparells de laboratori. Quin d’ells no és correcte utilitzar-ho per 

mesurar volum de líquids:  

 

 
  
 
 

 

 

 

 

a) proveta   b)   pipeta graduada  c) vas de precipitats   d) bureta

 

9. Quina de les següents expressions no es mesura en Joules? 

a) ��ℎ  b) ���∆
  c) 
�

�
���  d) 

�

�
��� 

 
10. Un mòbil segueix un moviment amb una velocitat que varia segons la gràfica següent: 

 
Quina de les gràfiques següents es correspon amb la seva gràfica posició-temps? 

    
a. b. c. d. 

 

11. La força total sobre un objecte és zero. Quina de les frases següents és correcta? 

a) La velocitat del cos està disminuint 

b) L’objecte està en repòs 

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

d) Cap de les anteriors 

 

12. Efectes de subministrar calor a un cos: (1) disminueix la temperatura, (2) provoca un canvi d’estat, (3) 

provoca una dilatació del cos. Quins dels efectes són certs: 

a) 1 i 2  b) 2 i 3   c) 1 i 3  d) Els tres 

 

13. Quina altura ha de tenir una columna de mercuri (densitat 13,6 kg/dm3) per fer una pressió el 25 % 

de la pressió de l’atmosfera sobre la superfície de la Terra? 

a) 0,19 m  b) 760 mm  c) 38 cm d) 570 mm 

 



 

14. Si l’energia potencial d’una poma penjada d’un arbre és de 1000 J, i aquesta cau, quina serà la seva 

energia mecànica just a l’instant abans de tocar el terra? 

a) Depèn de la massa de la poma   b) 0 J 

c) 1000 J      d) Depèn de l’altura d’on penjava la poma. 

 

15. El 14 de març d’aquest any va morir el físic Stephen Hawking. Quin va ser el camp dels seus estudis? 

a) Cometes 

b) Forats negres 

c) Esclerosi lateral amiotròfica 
d) Ones gravitacionals 

 
b. Exercici de Problemes  
 
b.1. En una pràctica de laboratori, una alumna ha pesat 5 g de clorur de sodi, que té una riquesa del 90%, i 
ha preparat 100 cm3 d’una dissolució. A continuació agafa un volum de 50 cm3 d’aquesta dissolució i li 
afegeix més aigua fins arribar a un volum de 250 cm3.  
a) Quines són les estructures electròniques dels àtoms de clor i de sodi, així com dels ions Cl- i Na+ que 

formen part de la sal? 

b) Quines seran les concentracions (en g/L) de la dissolució original i de la segona dissolució? 

c) Explica breument el material necessari per a la preparació d’ambdues dissolucions. 

Dades:  
nombres atòmics: Na = 11;  Cl = 17 
masses atòmiques: Na = 23 u; Cl= 35,5 u 
 
 
 
b.2. En una excursió marítima per un arxipèlag paradisíac, un grup de 10 persones (les quals considerarem 
que totes pesen 60 kg) té un accident que provoca que la seva embarcació es comenci a enfonsar quan es 
troben a 3000 m d’una illa. 
Com que cap d’ells sap nadar i no van agafar cap salvavides, improvisen una balsa amb una post de fusta de 
3 × 2 × 0,9 m, amb la qual es poden moure per la mar a una velocitat constant de 3 m/s. 
La barca tardarà 1 hora i 45 minuts en enfonsar-se completament. Tots els passatgers que encara no hagin 
estat rescatats no sobreviuran a la catàstrofe. Quantes persones sobreviuran? 
 
Dades:  
densitat de la fusta = 650 kg/m3  
densitat de la mar = 1025 kg/m3 
 
 
 
 


