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Introducció 
1. Si tenim en compte les xifres significatives de les mesures, quin és el resultat de sumar 

1,8292 cm i 2,1.10-4 cm? 
a. 1,82941 cm 
b. 1,8 cm 
c. 1,8294 cm 
d. 1,83 cm 

Resultat: C 

Cinemàtica 
1. Des d’un avió que vola a 10.000 m d’altura i amb velocitat constant de mòdul 100 m/s 

es deixa caure un cos de 80 kg. Quin serà el vector de posició del cos respecte l’avió 
10 s després? (Suposa negligibles les forces de fricció i g = 10 m/s2) 
a. (0, -500) m 
b. (0, 500) m 
c. (1.000, 500) m 
d. (-1.000, 500) m 

Resultat: A 

2. Quin dels gràfics descriu la variació del mòdul de la velocitat amb el temps d’un cos 
llançat verticalment cap amunt i que torna al terra? 

Resultat: B 

3. Quina de les següents afirmacions és correcta? 
a. En alguns moviments el vector velocitat no és tangent a la trajectòria. 
b. El vector acceleració sempre és tangent a la trajectòria. 
c. Tot i que el mòdul de la velocitat sigui constant l’acceleració pot ser diferent de zero. 
d. Si dos moviments tenen la mateixa acceleració la seva trajectòria ha de ser sempre 

la mateixa. 
Resultat: C 

4. Es llença un objecte amb una velocitat de 12 m/s que forma un angle de 60º amb 
l’horitzontal. Què passa en el punt més alt de la seva trajectòria parabòlica? 
a. La velocitat és 0. 
b. L’acceleració és 0. 
c. La velocitat és de 6 m/s. 
d. L’acceleració és de 4,9 m/s2. 

Resultat: C 
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5. L’avió de la figura deixa anar un paquet de tal manera que aquest cau dintre de la 
llanxa en moviment. Quina és la distància d en el moment de llançament? 

a. 500 m 
b. 600 m 
c. 306,2 m 
d. 376,5 m 

Resultat: B 

6. En quina de les opcions següents els dos moviments són periòdics? 
a. Circular uniforme i circular uniformement accelerat. 
b. Rectilini uniformement accelerat i moviment d’un proyectil. 
c. Rectilini uniforme i rectilini uniformement accelerat. 
d. Circular uniforme i vibratori harmònic. 

Resultat: D 

7. Com és l’acceleració en un moviment vibratori harmònic? 
a. Constant. 
b. Proporcional a la velocitat. 
c. Proporcional a l’elongació. 
d. Nul.la. 

Resultat: C 

8. Una massa lligada a l’extrem d’una molla experimenta un moviment harmònic simple. 
Quina de les següents afirmacions és correcta? 
a. Les velocitats màxima i mínima es donen als extrems de l’oscil.lació. 
b. El valor de la velocitat màxima és el mateix encara que l’amplitud de la vibració es 

dupliqui. 
c. El període d’oscil.lació és el mateix encara que l’amplitud es dupliqui. 
d. Als extrems de la vibració, l’acceleració de la massa és 0. 

Resultat: C 

9. Un cos realitza un moviment harmònic simple d’amplitud A i període T. Quina és la 
seva velocitat màxima? 
a. A/T. 
b. T/A. 
c. πA/T. 
d. 2πA/T 

Resultat: D 

10. En un cert instant l’acceleració d’una partícula val 10 m/s2 i forma un angle de 30º amb 
la velocitat. Quant val l’acceleració normal de la partícula en aquests instant? 

H = 490 m 

V1 = 180 km/h 

V2 = 36 km/h 

d 
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a. 5 m/s2. 
b. 8,7 m/s2. 
c. 0 m/s2. 
d. 10 m/s2. 

Resultat: A 

11. Com es mou un cotxe si sabem que les components centrípeta i tangencial de la seva 
acceleració són diferents de zero? 
a. Sobre una línia recta amb velocitat variable. 
b. Sobre una circumferència amb velocitat constant. 
c. Sobre una corba amb velocitat constant. 
d. Sobre una corba amb velocitat variable. 

Resultat: D 

12. Des d’un cotxe en marxa per una carretera recta a velocitat constant de 72 km/h es 
dispara verticalment cap amunt un projectil. Com és la distància del cotxe a la que cau 
el projectil si les forces de fricció són negligibles? 
a. 80 m al davant. 
b. 80 m al darrere. 
c. Depèn de la massa del proyectil. 
d. Cau dins del cotxe. 

Resultat: D 

Dinàmica 
1. Quin dels esquemes següents representa la força resultant que actua sobre un projectil 

que es troba en la part descendent de la seva trajectòria parabòlica? 

Resultat: C 

2. Tenim una molla de constant d’allargament 100 N/m. La longitud de la molla quan no li 
apliquem cap força és de 15 cm. Quina serà la longitud de la molla quan li apliquem 
una força de 50 N? 
a. 50 cm. 
b. 65 cm. 
c. 100 cm. 
d. 150 cm. 

Resultat: B 

3. En quin dels tipus de moviment següents el vector força resultant que actua sobre un 
cos serà constant i diferent de zero? 
a. Rectilini uniforme. 
b. Rectilini uniformement accelerat. 
c. Circular uniformement accelerat. 
d. Circular uniforme. 

Resultat: B 

4. En el sistema representat a la figura els dos cossos tenen la mateixa massa m = 0,5 kg. 
Què marcarà el dinamòmetre? 

a b c d
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a. 9,8 N. 
b. 4,9 N. 
c. 0 N. 
d. Depèn de l’acceleració del sistema. 

Resultat: B 

5. Dues masses m1 i m2 tal que m1 = 2m2, es pengen dels extrems de dues molles iguals i 
es deixen oscil.lar, quina serà la relació entre els períodes T1 i T2 dels respectius 
moviments? 
a. T1 = T2 
b. T1 = 2T2 
c. T1 = 0,5T2 
d. T1 = 1,4T2 

Resultat: D 

6. Dos objectes A i B estan en contacte sobre una taula horitzontal sense fricció. 
Empenyem l’objecte A amb una força  F = 12 N, com es veu a la figura, i els dos es 
posen en moviment. Si mA = 2mB, quina força fa el cos A sobre el B? 

a. 12 N 
b. No li fa força. 
c. 6 N 
d. 4 N 

Resultat: D 

7. Una persona de 80 kg està a sobre una bàscula (calibrada en “Newtons”) i aquesta és 
al terra d’un ascensor. Haches ascensor està pujant i frenant amb una acceleració de 2 
m/s2. Què marcarà la bàscula en aquestes condicions? 
a. 624 N 
b. 0 N 
c. 944 N 
d. 784 N 

Resultat: A 

8. Un home que es troba a l’interior d’un vagó observa que el fil d’un pèndol que penja del 
sostre es desvia una angle β de la vertical, tal i com es veu a la figura. Amb aquesta 
informació, l’home podrà concloure que el vagó es mou: 

a. En el sentit B amb acceleració constant. 
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b. En el sentit A amb velocitat constant. 
c. En el sentit A amb una acceleració a = g . tg β 
d. En el sentit A amb una acceleració a = g / tg β 

Resultat: C 

9. Un objecte petit està penjat d’un fil i se li fa descriure 
una trajectòria circular en un pla horitzontal amb 
velocitat constant, com es veu a la figura. Com serà la 
força total que actua sobre l’objecte? 
a. Tindrà la direcció del moviment. 
b. Estarà dirigida cap a O. 
c. Serà zero. 
d. Estarà dirigida cap a fora de la trajectòria. 

Resultat: B 

10. Dos objectes estan lliscant a la mateixa velocitat sobre 
una superficie horitzontal de fusta. El coeficient de fregament cinètic entre la fusta i el 
primer objecte és doble que entre la fusta i el segon objecte. Si la distància recorreguda 
pel primer objecte abans d’aturar-se és S, quina serà la distància recorreguda pel 
segon objecte abans d’aturar-se? 
a. S/2 
b. 2S 
c. 4S 
d. S/4 

Resultat: B 

11. Un cos que pesa 12 N està sobre una taula horitzontal. Si se li aplica una força de 10 N 
que forma un angle de 30º amb l’hotizontal, quant val la força normal que fa la taula 
sobre el cos? 
a. 2 N 
b. 7 N 
c. 12 N 
d. 17 N 

Resultat: B 

12. Un cos de 10 kg es troba en repòs sobre una superfície horitzontal. Els coeficients de 
fricció estàtic i dinàmic entre el cos i la superfície són iguals i valen µ = 0,5. Si s’aplica 
sobre el cos una força horitzontal de 30 N, quant valdrà la força de fregament entre el 
cos i la superfície i quina serà l’acceleració del cos? 
a. R = 49 N i a = 1,9 m/s2 
b. R = 49 N i a = 0 m/s2 
c. R = 30 N i a = 0 m/s2 
d. R = 0 N i a = 3 m/s2 

Resultat: C 

13. Si la força del problema anterior fos de 60 N, quant valdrien la força de fregament i 
l’acceleració? 
a. R = 49 N i a = 4,9 m/s2 
b. R = 60 N i a = 0 m/s2 
c. R = 0 N i a = 6 m/s2 
d. R = 49 N i a = 1,1 m/s2 

Resultat: D 

14. Sigui el sistema de masses de la figura, on el coeficient de 
fricció entre el cos de 6 kg i el pla inclinat val µc = 0,2. Com es 
mourà el sistema? 
a. Romandrà parat per l’efecte del fregament. 
b. Es mourà en el sentit de les agulles del rellotge amb una 

acceleració de 1,76 m/s2 
c. Es mourà en el sentit contrari a les agulles del rellotge amb 
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una acceleració de 1,76 m/s2 
d. Es mourà en el sentit de les agulles del rellotge amb una acceleració de 0,58 m/s2 

Resultat: D 

15. Una massa de 2 kg descriu un moviment circular en un pla vertical subjecte a un cordill 
de longitud 0,6 m. Quina és la velocitat mínima que pot portar en el punt més alt de la 
seva trajectòria? 
a. 2,4 m/s 
b. 5,9 m/s 
c. 4,0 m/s 
d. 0 m/s 

Resultat: A 

16. Si T1 és la tensió del cordill en el punt més alt i T2 en el punt més baix de la trajectòria, 
quina relació s’estableix entre les dues tensions? 
a. T1 = T2 
b. T1 > T2 
c. T2 > T1 
d. T2 = -T1 

Resultat: C 

17. Si les masses dels cossos de la figura són tals que mA = 2 mB i 
la massa de la politja és negligible, què es pot dir sobre el 
moviment del sistema? 
a. Que l’acceleració del cos A serà el doble que la de B. 
b. Que l’acceleració del cos B serà el doble que la de A. 
c. Que es mourà a velocitat constant. 
d. Que la seva acceleració valdrà a = g/3. 

Resultat: D 

18. Una massa 2m està enganxada a una massa m a través d’una 
corda, com es mostra a la figura. Si una força horitzontal de 
mòdul F actua sobre la massa m tot accelerant el sistema, 
quant val el mòdul de la força T que la corda fa sobre la massa 
2m? 

a. T = 2F/3 
b. T = F 
c. T = 3F/2 
d. T = 2 F 

Resultat: A 

19. A la figura es representa la velocitat en relació amb el temps d’un objecte de 0,2 kg de 
massa que descriu un moviment rectilini. Què ha passat amb l’objecte de l’instant t = 
1,15 s a t = 1,30 s? 

2m 
m 

F 

A B 
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a. S’ha desplaçat 0,0675 m en sentit positiu. 
b. Ha tingut una acceleració de 6 m/s2. 
c. S’ha desplaçat a velocitat constant. 
d. Ha tingut una acceleració de -6 m/s2. 

Resultat: B 

20. Quant val l’impuls total de la força aplicada entre t = 0 s i t = 0,8 S? 
a. 0,4 N.s 
b. 0,12 J 
c. 0,24 N.s 
d. No és possible determinar-lo amb aquestes dades. 

Resultat: C 

21. Un objecte, inicialment en repòs, explota com a conseqüència de forces internes. Quina 
de les afirmacions següents és correcta? 
a. No varia la seva energia mecànica. 
b. Varia la seva quantitat de moviment. 
c. Augmenta la seva energia cinètica. 
d. El treball produït per les forces internes és nul. 

Resultat: C 

22. Una bola de billar, que duu una velocitat de mòdul v, xoca elàsticament amb una 
segona bola de la mateixa massa que inicialment es troba en repòs. Després del xoc la 
primera bola es queda parada i la segona pren una velocitat de mòdul v. Què conserva 
la primera bola en el xoc? 
a. La seva quantitat de moviment. 
b. La seva energia cinètica. 
c. La seva quantitat de moviment i la seva energia cinètica. 
d. Ni la seva quantitat de moviment ni la seva energia cinètica. 

Resultat: D 

23. Una arma de foc de massa M dispara un proyectil de massa 10-3 M amb una velocitat v. 
Quina serà la velocitat de retrocés de l’arma? 
a. 103 v 
b. 10-3 v 
c. 10-1 v 
d. 10 v 

Resultat: B 

24. Dues masses de 200 g i 300 g que es mouen en sentits contraris a velocitats 
respectives de 3 m/s i 2 m/s xoquen. Com serà la quantitat de moviment total de les 
dues masses després de xocar? 
a. Nul.la 
b. 1,2 kg.m/s 
c. 1.200 kg.m/s 
d. No es pot contestar, depèn de la classe de xoc que facin. 

Resultat: A 

25. Si el xoc anterior és elàstic, com seran les velocitats després del xoc? 
a. La mateixa per les dues masses. 
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b. Les inicials però invertint els sentits. 
c. V = 1 m/s i v = 4 m/s en sentits contraris als inicials. 
d. Quedaran aturades. 

Resultat: B 

26. Una pilota de frontó de 300 g amb una velocitat de 20 m/s 
xoca contra una paret amb un angle de 40º per sota de 
l’horitzontal, i rebota amb la mateixa velocitat i amb el 
mateix angle però per sobre de l’horitzontal tal com es veu 
al dibuix. Quina ha estat (en unitats de l’SI) la variació de la 
quantitat de moviment de la pilot en el xoc? 

a. -9,19 i  
b. 0 
c. -7,71 j  

d. 12 i  
Resultat: A 

27. Una persona que està en repòs sobre una pista de gel llença horitzontalment un 
objecte. Suposant negligible el fregament entre la persona i la pista, quina de les 
afirmacions següents és correcta? 
a. La persona retrocedeix amb velocitat constant. 
b. La força que la persona fa sobre l’objecte és superior a la que l’objecte fa sobre la 

persona. 
c. La força que fa l’objecte sobre la persona és superior a la que la persona fa sobre 

l’objecte. 
d. La quantitat de moviment que agafa la persona té el mateix mòdul, direcció i sentit 

que la que comunica la persona a l’objecte. 
Resultat: A 

28. Quin tipus d’unitat és el kW.h? 
a. D’energia per unitat de temps. 
b. De potència per unitat de temps. 
c. D’energia. 
d. De potència. 

Resultat: C 

29. Llencem verticalment i cap a dalt una pedra amb una certa velocitat inicial. Si suposem 
negligible la fricció amb l’aire, quin dels gràfics següents representa l’energia cinètic i 
l’energia potencial de la pedra des que surt de la mà fins que arriba a la màxima altura? 
L’energia potencial està representada amb una línia contínua i la cinètica amb una 
discontínua. 

a. Gràfic a 
b. Gràfic b 
c. Gràfic c 
d. Gràfic d 

Resultat: D 

30. En quin cas el treball fet per la gravetat quan un cos cau 
d’A a B és més gran? 
a. Si ho fa descrivint una paràbola a l’aire (a). 
b. Si ho fa baixant pel pla inclinat que uneix A amb B (b). 
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c. Si ho fa baixant per un tobogan (c). 
d. És el mateix en tots els casos. 

Resultat: D 

31. Es fa girar un cos lligat a una corda en un cercle vertical. Entre el punt més alt i el més 
baix, quina de les magnituds següents es manté constant? 
a. La velocitat angular. 
b. La tensió. 
c. L’energia cinètica. 
d. L’energia mecànica. 

Resultat: D 

32. Què vol dir que una força és conservativa? 
a. Que es conserva sempre. 
b. Que no fa treball en cap desplaçament. 
c. Que el treball que fa en anar des d’un punt A a un altre B no depèn del camí seguit 

per anar-hi. 
d. Que l’energia cinètica és constant en qualsevol recorregut. 

Resultat: C 

33. Un cos de massa M llisca sobre una superfície horitzontal una distància d. El coeficient 
de fricció entre el cos i la superfície és µ. Quant val el treball realitzat per la gravetat? 
a. -µMgd 
b. –Mgd 
c. Zero 
d. Mgd 

Resultat: C 

34. Una massa M = 1 kg, que es desplaça horitzontalment a una velocitat v = 10 m/s, xoca i 
s’adhereix a l’extrem d’una molla, de massa negligible i constant recuperadora k = 100 
N/m, que està unida per l’altre extrem a un punt fix (suposa negligible el fregament amb 
el terra). Quant val la velocitat de la massa quan la compressió de la molla és de 0,8 
m? 
a. 5 m/s 
b. 6 m/s 
c. 8 m/s 
d. 0,8 m/s 

Resultat: B 

35. Quant el període del moviment vibratori harmònic que s’origina en l’exercici anterior 
(expressat en segons). 
a. 0,2.π 
b. π 
c. 2. π 
d. π/2 

Resultat: A 

36. Una bala de 20 g amb una determinada velocitat inicial s’incrusta dintre la llentia d’un 
pèndol de 2 kg i 2 m de llarg inicialment en repòs. Després de l’impacte, l’angle màxim 
assolit pel pèndol és de 40º. Quant valdrà la velocitat inicial de la bala? 
a. 3,03 m/s 
b. 305,9 m/s 
c. 553,5 m/s 
d. 5,5 m/s 

Resultat: B 

37. Un cos de massa M baixa per l’acció del seu pers per un pla inclinat un angle α 
respecte de l’horitzontal. El coeficient de fricció cinètic entre el cos i el pla és µ. Quant 
val l’acceleració del cos? 
a. g.cos α - µ.g.sin α 
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b. g.sin α + µ.g.cos α 
c. g.sin α - µ.g.cos α 
d. µ.g.cos α - g.sin α 

Resultat: C 

38. Tenint en compte l’exercici anterior, si en un cert interval de temps el cos llisca una 
distància D, quin és el treball fet per la força de fregament en aquest interval? 
a. µ.M.g.D.cos α 
b. -µ.M.g.D.cos α 
c. µ.M.g.D.sin α 
d. -µ.M.g.D.sin α 

Resultat: B 

39. Quina ha estat la variació d’energia cinètica del cos en l’interval de temps en que el cos 
llisca la distància D? 
a. -µ.M.g.D.cos α 
b. M.g.D (sin α - µ.cos α) 
c. M.g.D (sin α + µ.cos α) 
d. M.g.D.sin α 

Resultat: B 

40. La gràfica v-t de la figura correspon al moviment rectilini d’un cotxe de 1.000 kg de 
massa. Quant val l’espai recorregut durant 
la frenada? 
a. 200 m 
b. 400 m 
c. 600 m 
d. 300 m 

Resultat: D 

41. Com és la velocitat mitjana en els intervals 
A i B de la gràfica? 
a. És més gran en l’interval A ja que en 

ell no hi ha frenada. 
b. És més gran en l’interval B ja que 

durant aquest interval assoleix la màxima velocitat. 
c. No es pot comparar ja que es tracta de moviments de característiques diferents. 
d. Val el mateix en cada tram v = 20 m/s. 

Resultat: D 

42. Si la força de fregament que actua sobre el cotxe val 1/5 del seu pes (considera g = 10 
m/s2), quant val la força de tracció del motor en l’interval de temps entre t = 40 s i t = 60 
s? 
a. 2.000 N 
b. 3.000 N 
c. 2.500 N 
d. 500 N 

Resultat: C 

43. Quant val l’impuls que la força resultant comunica al cotxe entre t = 40 s i t = 60 s? 
a. El mateix que entre t = 60 s i t = 80 s. 
b. 10.000 N.s 
c. 20.000 N.s 
d. És nul. 

Resultat: B 

44. Si la força de fregament que actua sobre el cotxe val 1/5 del seu pes (considera  g = 10 
m/s2), quant val el treball que fa la força de fregament en el tram en què el cotxe es 
mou amb velocitat constant? 
a. 2.000 kJ 
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b. 1.600 kJ 
c. 1.800 kJ 
d. 1.700 kJ 

Resultat: B 

45. quant val la potència mitjana que fa la força de tracció del motor entre t = 40 s i t = 60 
s? 
a. 100 kW 
b. 62,5 kW 
c. 80 kW 
d. 62,5 kW.h 

Resultat: B 

Ones 
1. Una ona viatja des de l’emissor fins al receptor a través d’un medi. Això vol dir que hi 

ha propagació d’energia i/o matèria entre l’emissor i el receptor? 
a. Sí, d’ambdues. 
b. Sí d’energia, però no de matèria. 
c. Sí de matèria, però no d’energia. 
d. De cap de les dues. 

Resultat: B 

2. Què podem afirmar si ens diuen que una ona és transversal? 
a. No es reflecteix mai, només es refracta. 
b. És “trànsfuga”. 
c. Es pot polaritzar. 
d. No es refracta mai, només es reflecteix. 

Resultat: C 

3. L’equació d’una ona transversal en unitats del SI és y = 0,5 cos 4π (3t – 2x). Quant 
valen la seva freqüència f i la velocitat de propagació v? 
a. f = 3 / (2π) Hz i v = 1,5 m/s 
b. f = 6 Hz i v = 1,5 m/s 
c. f = 3 / (2π) Hz i v = 2 m/s 
d. f = 3 Hz i v = 2 m/s 

Resultat: B 

4. Una ona harmònica ve donada per l’equació següent, on totes les constants estan en 
l’SI: y = 0,2 cos (0,8π x - 40π t). Què passa amb els punts del medi per on es propaga 
l’ona? 
a. Segueixen un moviment vibratori harmònic, la màxima velocitat del qual és 25,13 

m/s. 
b. Es mouen amb un moviment circular uniforme de velocitat 40π rad/s. 
c. Experimenten un moviment uniforme de velocitat 50 m/s. 
d. Segueixen un moviment vibratori harmònic d’amplitud 0,8 m. 

Resultat: A 
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5. La línia gruixuda de la figura representa una ona en una corda a l’instant t = 0 s. La 
prima representa la mateixa ona a l’instant t = 0,05 s. En relació amb aquesta ona, 
quina de les afirmacions següents és certa? 

a. La seva longitud d’ona és 2 cm i la seva amplitud 3 mm. 
b. El seu període és de 2 s i la longitud d’ona 4 cm. 
c. La seva velocitat és de 10 cm/s i el seu període de 0,4 s. 
d. La seva amplitud és de 3 mm i el seu període de 4 cm. 

Resultat: C 

6. Quina és l’equació d’aquesta ona en unitats de l’SI? 
a. y = 0,003 sin 2π (x/0,4 + t/0,4) 
b. y = 0,003 sin (50π x – 5π t) 
c. y = 3 sin (50π x + 5π t) 
d. y = 0,006 sin π (5 x + 5 t) 

Resultat: B 

7. Un raig de llum que viatge a través de l’aire arriba a la superfície plana d’una làmina de 
vidre d’índex de refracció n = 1,6 formant un angle de 60º amb la làmina. Quin angle 
forma el raig reflectit i refractat? 
a. 131,8º 
b. 33º 
c. 18,2º 
d. 78,2º 

Resultat: A 

8. Que vol dir que dues ones iguals interfereixen destructivament en un punt de l’espai? 
a. Que la longitud d’ona és mínima. 
b. Que l’amplitud de l’ona resultant val zero en aquest punt. 
c. Que les dues ones queden destruïdes. 
d. Que l’energia de les ones és totalment absorbida pel medi 

Resultat: B 

9. De les opcions següents, quina és una característica de les ones sonores? 
a. Poden ser polaritzades. 
b. No experimenten el fenomen de la difracció. 
c. Augmenta la seva longitud d’ona al passar de l’aire a l’aigua. 
d. Disminueix la seva freqüència si el focus emissor s’acosta al receptor amb velocitat 

v. 
Resultat: C 
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10. Què podrà concloure un investigador si observa que l’espectre de la llum visible que 
ens arriba des d’una estrella presenta un “desplaçament cap el roig” (longituds d’ona 
més grans)? 
a. Que es produeixen interferències. 
b. Que la llum s’ha refractat. 
c. Que la distància entre l’estrella i la Terra està siminuint. 
d. Que l’estrella s’està allunyant de la Terra. 

Resultat: D 

Gravitació 
1. Quina de les afirmacions següents és correcta? 

a. La teva massa augmenta si te’n vas a la Lluna. 
b. El teu pes disminueix si te’n vas a la Lluna. 
c. El teu pes és el mateix aquí que a la Lluna. 
d. La teva massa disminueix si te’n vas a la Lluna. 

Resultat: B 

2. Si la massa de la Terra es reduís a la meitat, quin dels valors següents restaria 
constant? (Suposa que les òrbites de la Terra al voltant del Sol i de la Lluna al voltant 
de la Terra són circulars). 
a. La velocitat de translació de la Terra al voltant del Sol. 
b. La intensitat gravitatòria a la superfície de la Terra. 
c. El període de revolució de la Lluna. 
d. L’energia potencial del sistema Terra – Lluna. 

Resultat: A 

3. Quin és el sentit de les línies de força del camp gravitatori terrestre? 
a. Aquell pel que augmenta l’energia potencial. 
b. Aquell pel que disminueix la intensitat del camp. 
c. Aquell pel que disminueix l’energia cinètica d’un cos únicament sotmès a l’acció del 

camp. 
d. Aquell pel que augmenta l’energia cinètica d’un cos únicament sotmès a l’acció del 

camp. 
Resultat: D 

4. Quina de les afirmacions següents referides a l’energia cinètica d’un satèl.lit terrestre és 
certa? 
a. Val igual que la seva energia potencial gravitatòria. 
b. Val la meitat que la seva energia potencial gravitatòria. 
c. Val la meitat que el valor absolut de la seva energia potencial gravitatòria. 
d. Val igual que el valor absolut de la seva energia potencial gravitatòria. 

Resultat: C 

5. Un satèl.lit artificial de 200.000 kg descriu una òrbita circular sota l’efecte gravitacional 
de la Terra a una altura de 6 vegades el radi de la pròpia Terra. Quin és el període de 
revolució del satèl.lit? (Dades: G = 6,67.10-11 Nm2/kg2; Massa Terra = 5,98.1024 kg; 
Radi Terra = 6.370 km) 
a. 26,02 h 
b. 20,65 h 
c. 1,62.107 anys 
d. 14,03 s 

Resultat: A 

6. Quina és l’energia total d’un satèl.lit artificial de massa m que gira en una òrbita circular 
al voltant de la Terra a una altura h de la superfície de la Terra? 
a. 1/2mv2 + mgh 
b. –GMTm/(RT + h) 
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c. Nul.la 
d. –GMTm/[2(RT + h)] 

Resultat: D 

Electrostàtica 
1. Si una càrrega negativa entra en un camp elèctric uniforme amb una velocitat que té la 

mateixa direcció i sentit que el camp, com serà el moviment que seguirà la càrrega? 
a. Rectilini uniforme. 
b. Rectilini amb velocitat uniformement creixent. 
c. Rectilini amb velocitat uniformement decreixent. 
d. Parabòlic. 

Resultat: C 

2. Considerem les línies de força i les superfícies equipotencials corresponents al camp 
elèctric creat per un dipol (sistema format per una càrrega positiva i una altra càrrega 
negativa del mateix valor). Quina de les afirmacions següents és certa? 
a. Les superfícies equipotencials són esferes centrades en la càrrega positiva. 
b. Allà on les línies de força estan més separades, el camp elèctric és més intens. 
c. Les línies de força formen angles de 90º amb les superfícies equipotencials. 
d. Hi ha línies de força que es creuen entre si en alguns punts. 

Resultat: C 

3. Sigui un sistema format per dues càrregues elèctriques del mateix signe en els punts A 
i B respectivament. Hi haurà algun punt situat sobre la recta que passa per A i per B pel 
qual el camps elèctric total sigui nul? 
a. No 
b. Sí, un punt en el segment AB. 
c. Sí, un punt fora del segment AB. 
d. Sí, dos punts fora del segment AB. 

Resultat: B 

4. Què passa amb el potencial elèctric creat per una càrrega puntual positiva? 
a. Disminueix a mesura que ens allunyem de la càrrega. 
b. Disminueix a mesura que ens apropem a la càrrega. 
c. Augmenta a mesura que ens allunyem de la càrrega. 
d. Augmenta en el sentit del camp elèctric. 

Resultat: A 

5. Quina de les fletxes indicades a la 
figura representa millor el sentit del 
camp elèctric total creat en el punt P 
per les dues càrregues? 
a. A 
b. B 
c. C 
d. D 

Resultat: B 

6. Si dues esferes carregades, de 
diferent mida, es posen en contacte. 
Com es reparteix la càrrega? 
a. Per igual entre les dues esferes. 
b. Proporcionalment al seu radi. 
c. Proporcionalment al seu volum. 
d. Inversament proporcional al seu volum. 

Resultat: B 
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7. Les magnituds del camp i el potencial elèctric creats per una càrrega puntual a una 
distància de 0,4 m valen E1 i V1 respectivament. Com seran les magnituds del camp i el 
potencial elèctric E2 i V2 a una distància de 0,2 m? 
a. E2 = 2E1 i V2 = 2V1 
b. E2 = 2E1 i V2 = 4V1 
c. E2 = 4E1 i V2 = 2V1 
d. E2 = 4E1 i V2 = 4V1 

Resultat: C 

Electrocinètica 
1. Quina de les afirmacions següents és correcta quan tenim una resistència de 200 Ω? 

a. Que si apliquem una d.d.p. de 1 V entre els seus extrems, llavors la intensitat és 200 
A. 

b. Que si apliquem una d.d.p. de 200 V, llavors la intensitat és 1 A. 
c. Que quan la intensitat val 20 A, aleshores la d.d.p. aplicada val 10 V. 
d. Que quan la intensitat val 20 A, aleshores la d.d.p. aplicada val 0,1 V. 

Resultat: B 

2. Un element calefactor té una resistència de 1.200 Ω quan està en funcionament. Quina 
ha de ser la resistència d’un segon calefactor que tingui una potència doble a la 
mateixa tensió? 
a. 2.400 Ω 
b. 600 Ω 
c. 3.600 Ω 
d. 4.800 Ω 

Resultat: B 

3. Com és la diferència de potencial en borns d’un motor en un circuit de corrent continu 
en què estan en sèrie un generador i el motor? 
a. Més gran que la força contraelectromotriu. 
b. Més petita que la força contraelectromotriu. 
c. Més gran que la força electromotriu. 
d. Més gran que la diferència de potencial en borns del generador. 

Resultat: A 

4. Un generador de f.e.m. 100 V i resistència interna 5 Ω està connectat a un motor de 
f.c.em. 50 V i resistència interna 20 Ω. Quant val la potència desenvolupada pel motor? 
a. 100 W 
b. 200 W 
c. 50 W 
d. 150 W 

Resultat: A 

5. Si en el circuit de la figura la 
intensitat mesurada per A2 és I = 3 A, 
quant val R? 
a. 5 Ω 
b. Falten dades per poder 

determinar R. 
c. 3,2 Ω 
d. 12,9 Ω 

Resultat: D 

95 V 5 Ω 

10 Ω 

15 Ω 
5 Ω 

A1 

A2 

R 



Física   Posa’t a prova 
Batxillerat 

6. En un experiment, es van connectar bateries noves i idèntiques a cadascuna de les 
següents combinacions amb bombetes iguals. En quin cas es va gastar més aviat la 
bateria? 

a. Cas a 
b. Cas b 
c. Cas c 
d. Cas d 

Resultat: C 

7. Considera el circuit de la figura. Com és el corrent I3? 

a. Menor que I1. 
b. Igual a I1 + I2. 
c. Menor que I1 + I2. 
d. Igual a I1 – I2. 

Resultat: B 

8. Com és la relació entre els corrents I1 i I2? 
a. I1 = I2 
b. I1 = 2I2 
c. I2 = 2I1 
d. I2 = 3I1 

Resultat: B 

9. Quant val la resistència equivalent del conjunt de les tres resistències? 
a. 6R 
b. 3R/11 
c. 11R/3 
d. 4R 

Resultat: C 
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10. Si a l’amperímetre A1 de la figura es llegeix 60 mA, quina serà la lectura de 
l’amperímetre A2? 

a. 20 mA 
b. 30 mA 
c. 40 mA 
d. 50 mA 

Resultat: C 

11. En el circuit de la figura, el voltímetre V1 marca 20 V. Quant marcarà l’amperímetre A1? 
a. 1 A 
b. 2 A 
c. 1,5 A 
d. 0,75 A 

Resultat: B 

12. Quant marcarà el voltímetre V2? 
a. 10 V 
b. 30 V 
c. 7,5 V 
d. 15 V 

Resultat: D 

13. Quant marcarà l’amperímetre A2? 
a. 1 A 
b. 4 A 
c. 3 A 
d. 1,5 A 

Resultat: D 

14. Si la resistència interna del generador és r = 2 Ω, quant val la seva força electromotriu? 
a. 39 V 
b. 35 V 
c. 40 V 
d. 44 V 

Resultat: A 

Magnetisme 
1. Quan per dos conductors rectilinis paral·lels hi circula corrent en el mateix sentit, a què 

tendeixen els conductors? 
a. Repel·lir-se. 
b. Atraure’s. 
c. No es fan cap força entre ells. 
d. Giren fins col·locar-se perpendicular un a l’altre. 

Resultat: B 

2. Un feix d’electrons ve des de la paret del fons de la classe i va cap a la paret de la 
pissarra. Si a la classe hi ha un camp magnètic horitzontal d’esquerra a dreta, quina 
direcció i sentit tindrà la força que experimentaran els electrons? 

40 Ω 80 Ω 

A2 A1 

R1 = 10 Ω 

A2 

A1 V1 

R2 = 10 Ω

R3 = 30 Ω 

V2 



Física   Posa’t a prova 
Batxillerat 

a. Vertical i cap a baix. 
b. Vertical i cap a dalt. 
c. Horitzontal i cap a la dreta. 
d. Horitzontal i cap a l’esquerra. 

Resultat: B 

3. Un corrent elèctric I = 2 A circula en 
direcció horitzontal dins d’un camp 
magnètic vertical B = 0,5 T, tal com es 
representa a la figura. Quant valdrà la 
força per unitat de longitud sobre el cable 
elèctric pel que passa el corrent? 
a. De 0,25 N/m. Perpendicular al full i 

cap a fora. 
b. De 1 N/m, en el sentit negatiu de les 

x. 
c. De 0,25 N/M, en el sentit positiu de 

les y. 
d. De 1 N/m, perpendicular al full i cap a 

dins. 
Resultat: D 

4. Una espira es mou en el sí d’un camp magnètic uniforme en el sentit indicat (amb 
fletxes) a la figura. En quina o quines de les situacions s’induirà un corrent elèctric en 
l’espira? 

a. En tots els casos. 
b. En a i b. 
c. En c i d. 
d. Solament en d. 

Resultat: D 

5. Una càrrega negativa q entra en una regió de l’espai on hi ha un camp magnètic 
uniforme amb una velocitat v. La direcció i sentit del camp i de la velocitat són els 
indicats a la figura. Com serà el moviment de la càrrega en el sí del camp? 
a. Rectilini i uniforme. 
b. Rectilini i uniformement retardat. 
c. Circular i uniforme. 
d. Circular i uniformement accelerat. 

Resultat: C 

Corrent altern 
1. Per a què pot servir un transformador? 

a. Transformar l’energia cinètica en energia elèctrica. 
b. Transformar l’energia elèctrica en energia cinètica. 
c. Augmentar la diferència de potencial del corrent elèctric. 
d. Augmentar la potència del corrent elèctric. 

Resultat: C 
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2. Una resistència elèctrica R és alimentada per un generador altern que dóna 10 V de 
valor màxim i hi circula un corrent màxim d’1 A. Quant valdrà la potència dissipada a la 
resistència? 
a. 5,0 W 
b. 2,5 W 
c. 7,1 W 
d. 10,0 W 

Resultat: A 

3. Com convé transportar el corrent altern per a minimitzar les pèrdues energètiques? 
a. A alt voltatge. 
b. A baix voltatge. 
c. A alta intensitat. 
d. A baixa freqüència. 

Resultat: A 


