
   
 

XVIII MINIOLIMPÍADA DE FÍSICA i QUÍMICA. ILLES BALEARS    12 de maig de 2022 

La durada màxima de la prova és de 70 minuts. 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. Quan fa molt de fred el vapor d'aigua de l'ambient es pot dipositar a terra en forma d'aigua líquida 
(roada o rosada) o de gel (gelada); per tant, podríem afirmar que ambdós processos corresponen a: 

a) Una condensació i una solidificació respectivament 
b) Una condensació i una sublimació regressiva 
c) Una fusió i una vaporització 
d) Una fusió i una condensació 

 

2. Si consideram la reacció en estat gasós:  2 SO2 + O2 → 2 SO3  i es fan reaccionar 128 g de diòxid de 
sofre amb suficient quantitat d’oxigen s'obtenen 160 g de triòxid de sofre. Aleshores, la quantitat 
d'oxigen que s'haurà consumit haurà estat: 

a) 128 g 
b) 32 g 
c) 64 g 
d) Cap de les anteriors respostes és correcta 

 

3. El valor real de la massa d'una moneda d' 1€ és de 7,491 g. Tres grups d'alumnes han mesurat la massa 
de 3 monedes distintes d'1 € amb una balança-granatari de sensibilitat 0,01 g; els resultats de la mesura 
que han presentat els  3 grups han estat aquests: 

GRUP 1 GRUP 2 GRUP 3 

7,2 g 7,34 g 7,49 g 

   7,2 g  7,94 g 7,48 g 

       7,2 g   7,82 g      7,49 g 

 
A partir d'aquestes dades podem establir que: 

a) El conjunt de mesures del grup 1 té precisió,  però presenta poca sensibilitat i molta exactitud 

b) Les mesures del grup 2, en conjunt, són molt  precises, presenten bona sensibilitat, però no són exactes 

c) El conjunt de mesures del grup 3 presenta una notable precisió, bona sensibilitat i molta exactitud 

d) Totes les anteriors són correctes 

 

 



4. Un àtom neutre de plata (Z= 47) de l’isòtop de nombre màssic A = 107, té: 
a) 47 protons i 107 neutrons 
b) 47 protons i 60 electrons 
c) 47 electrons i 60 neutrons 
d) 60 protons i 47 neutrons 

 

5. Els àtoms que formen les molècules de metà, que és el principal constituent del gas natural, es troben 
units per: 

a) Enllaços iònics 
b) Enllaços covalents 
c) Enllaços metàl·lics 
d) Està format per àtoms sense cap tipus d’unió 

 

6. Disposes al laboratori de 2 provetes de 100 mL que contenen 50 mL d'aigua i 50 mL d'alcohol; si 
aboques tot el contingut d'ambdues provetes a una tercera proveta, també de 100 mL,  el volum final 
de l'aigua serà de: 

a) 100 mL 
b) Més de 100 mL perquè el xoc entre les molècules d'aigua haurà provocat una dilatació del seu volum 

final 
c) Menys de 100 mL perquè els volums dels líquids no són additius 
d) Cap de les anteriors 

7. La decantació 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 

 

8. El pictograma ens indica que aquesta substància:      

 

   

a) Pot esclatar sota l’efecte d’una flama b)  És perillosa per a la salut 
 

c) No es pot utilitzar al laboratori 
 

d) És perillosa per al medi ambient 
 

 
9. Calcula l’acceleració i la massa d’un paquet si en fer-li una força de 150 N durant 4 segons, adquireix 

una velocitat de 20 m/s 
a) 5 m/s2 ; 30 kg 
b) 5 m/s2 ; 3 kg 
c) 20 m/s2 ; 3 kg 
d) 4 m/s2 ; 30 kg 

 
10. Quan un bussejador es submergeix  en aigua, a una profunditat de 10 m, la pressió hidrostàtica serà: 
a) 10 vegades l’existent a 1 m de profunditat 
b) Una dècima part de l’existent a 1 m de profunditat. 
c) Igual a la que hi ha a 1 m de profunditat 
d) Zero 

 



11. Quin tipus de moviment representa el gràfic següent? 
b) Moviment rectilini uniforme (MRU) 
c) Moviment rectilini uniformement accelerat (MRUA) 
d) Cap dels dos 
e) Les respostes a) i b) són correctes perquè el MRU i MRUA són el mateix 

 

 
 

 
12. Tenim una piscina amb 100 L d'aigua. Llavors deixam caure un bloc d'alumini de 13,5 kg i el volum 

puja a 105 L. Quin és el volum del bloc i la seva densitat? 
a) 105 L; 2,7 kg/L 
b) 5 L ; 2,7 kg/L 
c) 5 L; 2700 g/cm3 

d) No tenim dades per saber-ho 
 

13. Per tal de pujar un sac de 30 kg una alçada de 3 m utilitzem una rampa de 10 m de llarg. Quina força 
hem de fer? 

a) 88,2 N 
b) 882 N 
c) 8,82 N  
d) 0,882 N 

 

14. S’ha  deixat una botella d’aigua, alguns claus metàl·lics i un tros de fusta dins del maleter d’un cotxe. 
Després que el cotxe ha estat tres hores al sol, la temperatura dins del cotxe arriba a uns 40 ºC. Què 
els passa als objectes dins del cotxe? 

a) Tots tenen la mateixa temperatura 
b) Després d’una estona l’aigua comença a bullir 
c) Després d’una estona els claus es posen incandescents  
d) La temperatura dels claus és major que la de l’aigua 

 

15. Un any llum és: 

a) El temps que tarda la llum en arribar a la Terra 
b) La durada d’un any 
c) La distància que recorre la llum en un any 
d) Una mesura que equival a uns 9 milions de metres 



 
b. Exercici de Problemes 
 
b.1 El nitrogen és un constituent essencial de les plantes. La seva disponibilitat afecta al rendiment dels 
cultius i resulta molt comú l’aplicació de nitrogen mitjançant  fertilitzants de síntesi química. A les terres 

agrícoles el nitrogen es troba  principalment com a nitrat  (NO3
-) i un dels possibles problemes d’un 

excés de fertilització nitrogenada és la contaminació dels aqüífers amb nitrats, un procés conegut com a 
lixiviació. 
 
a) Entre els principals fertilitzants nitrogenats es troben el nitrat de potassi i el nitrat d’amoni.  
Escriu la fórmula d’aquests dos composts. 
 
b) El dinitrogen és una substància molt abundant a l’atmosfera, però és molt estable i és molt difícil que 
reaccioni. Fritz Haber va aconseguir-ho fent reaccionar dinitrogen i dihidrogen a una determinada 
temperatura i pressió per obtenir amoníac.  
Escriu l'equació química ajustada per a l'obtenció d’amoníac. 
 
c) Si el dihidrogen, el dinitrogen i l’amoníac de la reacció de l’apartat anterior es troben en estat gasós i 
en condicions normals de pressió i temperatura, quin volum d’amoníac podríem obtenir a partir de 2 L 
de dinitrogen? 
 
d) Dissenya un experiment que et permeti demostrar que el nitrat de potassi és una substància iònica. 
 
e) Dibuixa el diagrama de Lewis de l’amoníac 
Dades: Nombres atòmics: Nitrogen: Z=7 ; Hidrogen: Z=1. 

 

b.2. L’energia eòlica és una font d'energia elèctrica que pot reemplaçar les centrals tèrmiques de petroli i 
de carbó. Les estructures que s’observen en la foto són aerogeneradors amb pales que el vent fa girar. 
Aquests girs produeixen energia elèctrica en uns generadors que es mouen mitjançant aquestes pales 
situades al seu rotor. 

 

a) Els gràfics següents representen la velocitat mitjana en dos llocs diferents en el transcurs d'un any. 
Quin dels dos gràfics indica el lloc més accessible per a la instal·lació d’un aerogenerador? 

 



b) A major força del vent, les pales de l’aerogenerador giren més ràpid i així es genera més electricitat. 
A continuació es presenten les condiciones de treball reals en el funcionament d’un aerogenerador: 

•  Les pales començaran a girar quan el vent arribi a la velocitat V1. 

•  Per raons de seguretat, el gir de les pales no augmentarà quan la velocitat del vent sigui superior a 
V2. 

•  La producció d’electricitat arriba a una potència màxima (W) quan la velocitat del vent es V2. 

•  Les pales deixaran de girar quan el vent assoleix la velocitat V3. 
 

Dels dos gràfics següents, quin és el que millor representa la relació entre la velocitat del vent i l’electricitat 
generada, tenint en compte aquestes quatre condicions? 

 

 

 

Considerant que la potència d’un aerogenerador és de 48,88 kW, sobre el que actua un vent de 50 km/h, 
i el radi de les pales és de 4 metres:  

c) Determina l’energia generada durant 10 hores (expressada en kWh i en J) 
d) Determina la velocitat angular de les pales de l’aerogenerador (expressada en rev/min i en rad/s) 
 
 
 

 

 


