
   

 

XVII MINIOLIMPÍADA DE FÍSICA i QUÍMICA. ILLES BALEARS    6 de maig de 2021 

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. Quin dels següents gasos té una influència més gran a l’efecte hivernacle? 

a) L’ozó 

b) Els òxids de nitrogen 

c) El diòxid de carboni 

d) El vapor d’aigua 

 

2. Una dissolució saturada: 

a) Pot contenir una quantitat elevada de solut 

b) Pot contenir una petita quantitat de solut 

c) La quantitat de solut que conté normalment depèn de la temperatura 

d) Tots els apartats anteriors poden ser correctes 

 

3. Quina de les següents afirmacions sobre els models atòmics és falsa? 

a) La teoria de Dalton considerava els àtoms partícules indivisibles 

b) El model atòmic de Thomson proposava que els àtoms eren esferes formades per igual 

nombre de protons i d’electrons 

c) El model de Rutherford de l’àtom proposa que els electrons giren al voltant del nucli 

d) Cap dels tres models anteriors s’admet com a vàlid actualment 

 

4. En relació a la configuració electrònica dels àtoms, quina de les següents afirmacions és 

correcta? 

a) Dos àtoms d’elements químics diferents poden formar ions amb la mateixa configuració 

electrònica 

b) Els metalls tenen pocs electrons en el nivell de valència i, per aquest motiu, tendeixen a 

guanyar electrons per adquirir una configuració electrònica estable 

c) Els no-metalls tendeixen a perdre electrons per assolir la mateixa configuració 

electrònica que un gas noble 

d) Tots els elements del mateix grup de la taula periòdica tenen la mateixa configuració 

electrònica 

 

5. Un element químic del segon grup de la taula periòdica (A) i un altre del grup disset (B) 

poden formar un compost d’estequiometria i enllaç: 

a) AB amb enllaç covalent 

b) AB2 amb enllaç iònic 

c) A2B amb enllaç iònic 

d) AB amb enllaç iònic 



 

6. Quines de les següents substàncies: lleixiu, metà, amoníac, diòxid de carboni i butà, es 

classifiquen com a composts orgànics? 

a) Totes són composts orgànics 

b) Lleixiu, diòxid de carboni i butà 

c) Metà i butà 

d) Cap d’aquestes substàncies és orgànica 

 

7. Si desitges mesurar un volum de 80 mL d’oli al laboratori, quin d’aquets aparells resultarà 

més adient? 

a) Vas de precipitats 

b) Proveta 

c) Pipeta graduada 

d) Matràs aforat 

 

8. L’àcid clorhídric reacciona amb el zinc per formar clorur de zinc i gas hidrogen. Si 

consideram la corresponent equació química, una vegada ajustada, quina de les següents 

afirmacions és vertadera? 

a) El nombre de mols que reaccionen d’àcid clorhídric és el mateix que els que es formen 

de clorur de zinc 

b) La massa que reacciona d’àcid clorhídric és la mateixa que es forma de clorur de zinc 

c) El nombre de mols que reaccionen de zinc és el mateix que els que es formen de gas 

hidrogen 

d) No podem conèixer el nombre de mols dels productes que es formen en aquesta reacció 

si no tenim les condicions de pressió i de temperatura 

 

9. Quantes magnituds fonamentals té el Sistema Internacional? 

a) 6 

b) 7 

c) 8 

d) 9 

 

10. Quin dels següents esquemes representa millor un iceberg surant a l'oceà? 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 

 
 

11. Quina de les següents afirmacions és falsa: 

a) Podem tenir moviments amb desplaçament nul i espai recorregut diferent a zero 

b) Un cotxe que recorr 20 km i un cotxe que recorr 40 km no poden xocar 

c) Un moviment circular uniforme és un moviment amb acceleració distinta de zero 

d) El moviment de caiguda lliure és un MRUA 

 

 

 



12. Mesclam un litre d'aigua a 60 ºC amb dos litres d'aigua a 20 ºC. Quina serà la temperatura 

d'equilibri de la mescla resultant? 

a) < 40 °C 

b) 40 °C  

c) > 40 °C 

d) Ens falten dades  

 

13. Quin dels següents instruments permet mesurar la pressió? 

a) Higròmetre 
b) Anemòmetre 
c) Manòmetre 
d) Batímetre 

 
14. Quina de les següents parelles no està ben formada? 

a) Força - newton 

b) Potència - volt 

c) Treball - joule 

d) Pressió – pascal 

 

15.  Quin dels següents gràfics correspon a la representació posició-temps d'un vehicle amb una 

determinada velocitat inicial i acceleració negativa? 

a)      b) 

     

c)      d) 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
b. Exercici de Problemes 
b.1. El peròxid d’hidrogen és un compost molecular constituït per dos àtoms d’oxigen enllaçats entre 
sí i enllaçats cada un d’ells a un àtom d’hidrogen. Les seves dissolucions aquoses s’anomenen aigua 
oxigenada. 

El peròxid d’hidrogen diluït s'usa com a desinfectant i quan ens el posam a una ferida podem observar 
que es descompon, s’obté  aigua  i es desprèn oxigen que forma escuma perquè l’enzim catalasa, 
present en els nostres teixits, accelera la descomposició del peròxid d’hidrogen.  

a) Escriu la reacció igualada de la descomposició del peròxid d’hidrogen. 
b) Quina quantitat en grams d’oxigen es desprendran si descomposam 34 g de peròxid d’hidrogen 

i es formen 18 g d’aigua? 
c) Quina funció té la catalasa en la descomposició del peròxid d’hidrogen? 
d) Dissenya un experiment per estudiar la influència de la temperatura en la velocitat de 

descomposició de l’aigua oxigenada. Anomena el material de laboratori emprat. 
e) Dibuixa els diagrames de Lewis de l’oxigen i del peròxid d’hidrogen (Nombres atòmics de 

l’oxigen Z=8 i de l’hidrogen Z=1) 
f) En la fitxa de dades de seguretat del peròxid d’hidrogen apareixen els següents pictogrames. Quin 

significat té cada un? 

   

Dades: masses atòmiques: O = 16,0 u; H=1,0 u.  

 

 
b.2.El següent gràfic representa la velocitat en funció del temps d’una moto. Contesta les següents 

preguntes:  

 

a) De quin tipus de moviment es tracta?  
b) Quina és la velocitat inicial?  
c) Quina és la velocitat passats 10 segons?  
d) Quina és l’acceleració de la moto? 
e) Quin espai recorr la moto durant els 10 segons que dura l’accelerada?  

 

 


