
   
 

XV MINIOLIMPÍADA DE FÍSICA i QUÍMICA. ILLES BALEARS    9 de maig de 2019 

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. L’any 2019 se celebra l’Any Internacional de la Taula Periòdica coincidint amb el 150è 
aniversari des que Mendeleiev va establir el Sistema Periòdic dels Elements Químics. La 
Taula periòdica actual té: 
a) Menys de 100 elements químics 
b) Entre 100 i 110 elements químics 
c) Entre 110 i 120 elements químics 
d) Més de 120 elements químics 

 

2. Tots els àtoms d’un mateix element tenen ...  
a) El mateix nombre atòmic 

b) El mateix nombre màssic 

c) La mateixa massa 

d) El mateix nombre de neutrons  

 

3. Si consideram la reacció en estat gasós:  2  SO2  +  O2  → 2 SO3 i es fan reaccionar, a les 
mateixes condicions, 1 mol de diòxid de sofre amb 1 mol d’oxigen es poden obtenir com a 
màxim: 
a) 2 mols de triòxid de sofre 
b) 1 mol de triòxid de sofre 
c) 3 mols de triòxid de sofre 
d) Amb aquestes dades no es pot saber la resposta 

 

4. Els ions més estables del calci i del brom són respectivament:  
a) Ca2+ i Br– 
b) Ca2- i Br+ 
c) Ca+ i Br2– 
d) El calci i el brom no formen ions 

 
5. Si tenim una substància química pura i sabem que a temperatura ambient és sòlida, té una 

elevada temperatura de fusió i és soluble en aigua, podem deduir que l’enllaç que forma la 
seva estructura és: 
a) No hi ha enllaços ja que és una substància pura  
b) Metàl·lic 
c) Covalent 
d) Iònic 

 



6. Les frases H ens indiquen 
a) Perills específics de les substàncies químiques 
b) Consells de prudència relatius a les substàncies perilloses 
c) Freqüència d’ús 
d) Cap de les anteriors 

 

7. Al laboratori per a mesurar un volum petit de líquid utilitzarem: 
a) Un matràs aforat 
b) Un vas de precipitats 
c) Una pipeta graduada 
d) Un erlenmeyer 

 

8. El pictograma ens indica que aquesta substància és: 
a) Irritant 
b) Inflamable 
c) Corrosiva 
d) Tòxica 

 

9. Quin dels següents processos no és un mecanisme de transferència de calor? 
 
a) Conducció 
b) Difusió 
c) Convecció 
d) Radiació 

 
 

10. De les següents frases: 
I) Les fonts no renovables són aquelles que el ritme de consum és major que 

el ritme de regeneració. 
II) Les fonts no renovables són aquelles que el ritme de consum és menor que 

el ritme de regeneració. 
III) Les fonts renovables són aquelles que el ritme de consum és major que el 

ritme de regeneració. 
IV) Les fonts renovables són aquelles que el ritme de consum és menor que el 

ritme de regeneració. 
Quines són vertaderes: 
a) I i III 
b) I i IV 
c) II i III 
d) II i IV 

 
 

11. Indica quina de les següents parelles no és correcte: 
a) Resistència – ohms 
b) Intensitat de corrent – amperes 
c) Voltatge – watts 
d) Càrrega elèctrica – coulombs 

 
12. Després de fer un càlcul amb la calculadora ens ha sortit 2068,40274. Indica aquest resultat 

emprant únicament tres xifres significatives. 
a) 2060 
b) 2070 
c) 2068,402 
d) 2068,403 
 



 
13. Quina és la reacció del pes? 

 

 
a) La força 1 
b) La força 2 
c) La força 3 
d) Cap de les anteriors 

 
 

14. La massa del Sol és de 1,99 · 10�� kg. La massa de la Terra és de 5,98 · 10� kg. La 

distància entre el Sol i la Terra és de 1,5 · 10� km. Quina és la força gravitatòria entre el Sol 
i la Terra?  (G=6,67.10-11 N.m2/kg2) 
a) 3,53.1022 N 
b) 3,53.1028 N 
c) 5,29.1036  N 
d) 5,29.1033 N 

 
 

15. Tenim un bloc de 50 kg de mides 30 × 40 × 50 cm. Quina de les següents pressions no 
podrà fer quan estigui recolzat al terra? 
a) 2450 Pa 
b) 3062 Pa 
c) 3267 Pa 
d) 4083 Pa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



b. Exercici de Problemes 
      b1. L’Assemblea General de les Nacions Unides (ONU) ha proclamat el 2019 Any Internacional     
de la Taula Periòdica dels Elements Químics (IYPT 2019), amb el propòsit de celebrar la gènesi 

i el desenvolupament de la taula periòdica des del descobriment del sistema periòdic de Dmitri 
Mendeléiev, ara fa cent cinquanta anys. 

 

a) Indica el grup i el període al qual pertany un element X amb la configuració electrònica  1s2 

2s2 2p6 3s2 3p5. . Aquest element serà metall, no metall o gas noble’? Raona la resposta 

b) Aquest element X quin enllaç formarà amb un element M del grup 2 de la  taula periòdica? 

La molècula formada tendrà de fórmula MX2? Raona les respostes. 

c) Tenim 2 g d’aquest compost  format pels elements M i X. Conduirà el corrent elèctric? Pots 

dissenyar un experiment per comprovar-ho? 

d) El % de calci en un compost de fórmula CaX2 és d’un 36,03%. Utilitzant aquesta informació, 

podries indicar si l’element X serà clor, brom o iode. Anomena aquest compost. 

e) En reaccionar completament 2,00 g de l’element X amb una certa quantitat de l’element M 

ens dóna únicament 3,13 g del compost MX2. Quina quantitat de l’element M ha reaccionat? 

Escriu la reacció igualada 

 
Dades: masses atòmiques: Ca = 40 u; Cl = 35,5 u; Br = 80 u; I = 127 u 
 
 
 
b2. Les naus-Q són naus espacials massives 

utilitzades per Thanos i l’Ordre Negra. 

Aquestes naus tenien forma d’anell d’un 

quilòmetre de diàmetre i s’emmagatzemaven 

dins del Santuari II. Thanos les va desplegar 

durant les seves invasions de Zen-Whoberi 

(el planeta natal de Gamora) i la Terra.  

Durant la invasió terrestre, Spiderman és 

capaç d’agafar-se a la part més baixa de la nau 

i tarda 2 segons en arribar al punt més alt 

d’aquesta. 

a) Calcula la velocitat angular de la nau 

(en rad/s i rpm), el període, la 

freqüència i l’acceleració centrípeta 

de la nau. 

b) Indica la força centrípeta a la qual 

està sotmès n’Spiderman si 

consideram que aquest té una 

massa de 65 kg.  

Imatges de la pel·lícula Avengers: InfinityWar (2018) 
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