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Triau una de les dues opcions 
Temps: 1.5 hores 

Cada qüestió val 1 punt i cada problema 3 punts (1 punt per apartat). 

Es penalitzarà amb 0.25 punts:  

1) No emprar el símbol de vector on pertoqui (una vegada per qüestió o 

problema). 

2) Emprar el símbol de vector per a una magnitud escalar (una vegada per qüestió 

o problema). 

3) No posar unitats o posar-les errades, quan correspongui, als resultats finals 

(tantes vegades com resultats demanats). 

 
OPCIÓ A: 
 

Q1. Anomenau les quatre forces fonamentals que es donen a la naturalesa i per a cada 

una descriviu una situació o fenomen en el qual es manifesti. 

 

Q2. Explicau els fonaments teòrics del funcionament d’un alternador. 

 

Q3. Si l’amplitud d’un moviment harmònic simple és de 10 cm, per quin valor de 

l’elongació s’igualen les energies potencial i cinètica? 

 

Q4. Un possible defecte de la visió és la hipermetropia. On forma les imatges d’objectes 

llunyans un ull amb hipermetropia? Amb quin tipus de lent es corregeix? 

 

P1. Un satèl·lit artificial de 350 kg es troba en una òrbita circular de km00015 de radi 

al voltant de la Terra. Determinau: 

a) El pes del satèl·lit estant en aquesta òrbita. 

b) El període de rotació del satèl·lit al voltant de la Terra. 

c) L’energia total del satèl·lit en aquesta òrbita. 

(Radi de la Terra km3706R T = ) 

 

P2. Per dos fils rectes, paral·lels i molt llargs separats una distància de 10 cm hi circulen 

dos corrents del mateix sentit, un de 5 A i l’altre de 2 A. 

a) Determinau la posició dels punts en què s’anul·la el camp magnètic. 

b) En un esquema en què els corrents siguin perpendiculars al paper i cap a 

dins, indicau la direcció del camp magnètic en els punt de la línia que passa 

pels conductors. 

c) Calculau la força per unitat de longitud que actua sobre cada conductor. 

(Permeabilitat magnètica del buit: 27

0 N·A10π4µ −−×= ) 



 

 

OPCIÓ B: 

 

Q1. Si l’energia potencial d’un cos es manté constant en una regió de l’espai, què podeu 

dir de la força que origina aquest potencial en aquesta regió? 

 

Q2. Un cos que ha assolit la velocitat d’escapament a la superfície de la Lluna, a quina 

distància del centre de la Lluna haurà reduït la seva velocitat a la meitat? (Radi de la 

Lluna km7381=LR ; acceleració de la gravetat a la superfície de la Lluna 
2m/s62.1=Lg ) 

 

Q3. Si en un medi la llum es propaga amb una velocitat de km/s000250 , quin és 

l’índex de refracció d’aquest medi en relació amb el buit? 

 

Q4. L’efecte fotoelèctric consisteix en l’emissió d’electrons quan s’il·luminen certs 

metalls. Què s’observa en l’emissió d’electrons quan augmentam la intensitat de la llum 

incident sense modificar-ne la freqüència? I si mantenint la mateixa intensitat 

n’augmentam la freqüència? 

 

P1. Una ona sinusoïdal avança amb una velocitat de 32 m/s des d’un punt que 

consideram l’origen de l’eix X. L’amplitud de l’ona és de 5 cm i la freqüència de 50 Hz. 

a) Calculau la longitud d’ona. 

b) Escriviu l’equació de l’ona. 

c) Determinau l’elongació en un punt x = 50 cm a l’instant t = 2.6 s. 

 

P2. Situam un objecte de 2.0 cm d’alçada a 15 cm d’una lent de 5 diòptries. 

a) Dibuixau un esquema amb la posició de l’objecte, la lent i la imatge. 

b) Calculau la posició de la imatge. 

c) Quin és l’augment? 

 


