
Proves d’accés a la Universitat (2004) 
 

Selectivitat (LOGSE) 
Física 
Model 3 

 

 

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. Si l’energia cinètica d’un cos en les proximitats d’un estel és més gran que el valor 

absolut de l’energia potencial d’aquest cos, UK > , què podeu afirmar de l’òrbita 

d’aquest cos al voltant de l’estel? (Raonau la resposta.) 

 

Q2. El camp elèctric creat per una distribució plana i infinita de càrrega és 

perpendicular al pla on hi ha la distribució de càrrega i val 02/ εσ , on σ  és la densitat 

superficial de càrrega. Si la distribució de càrrega es troba a un potencial V3500 =V i 

-2nC·m5=σ , a quina distància del pla s’anul·la el potencial?  

( 21212

0 ·m·NC1085.8 −−−×=ε ) 

 

Q3. Escriviu l’equació d’una ona d’amplitud 5 cm, freqüència 50 Hz i velocitat de 

propagació 25 m/s.  

 

Q4. Quines consideracions heu de fer sobre la naturalesa de la radiació per explicar 

l’efecte Compton? 

 

P1. Un electró s’accelera des del repòs a causa d’una diferència de potencial de kV10 , 

i a continuació entra en un camp magnètic de 0.5 T perpendicular a la velocitat de 

l’electró.  

a) Determinau la velocitat de l’electró dins el camp magnètic. 

b) Feu un esquema de la trajectòria que seguirà l’electró dins el camp magnètic i 

indicau la direcció i el sentit tant de la velocitat de l’electró com del camp 

magnètic. 

c) Calculau el radi de la trajectòria de l’electró dins el camp magnètic. 

(Massa de l’electró kg101.9 31

e

−×=m ; càrrega de l’electró C106.1 19

e

−×=q ) 

 



P2. Un mirall esfèric forma una imatge virtual, dreta i de grandària el doble que 

l’objecte quan aquest es troba sobre l’eix òptic a 20 cm del mirall. 

a) Calculau la posició de la imatge. 

b) Calculau el radi de curvatura del mirall, i indicau si és còncau o convex.  

c) Feu un diagrama de raigs que representi la situació descrita. 

 

 
 
OPCIÓ B: 
 

Q1. Expressau la velocitat d’escapament de la Terra en termes del seu radi TR  i de 

l’acceleració de la gravetat a la superfície de la Terra 0g , i determinau-ne el valor 

sabent que km3706=TR . 

 

Q2. Descriviu el camp magnètic creat per un corrent elèctric d’intensitat I que circula 

per un fil recte molt llarg. 

 

Q3. Una massa de 100 g està sotmesa a un moviment harmònic simple d’amplitud 5 cm 

i període 1 s. Determinau la velocitat màxima de la massa. 

 

Q4. Escolliu tres colors de l’espectre visible, ordenau-los de major a menor longitud 

d’ona i anomenau dos tipus més d’ones electromagnètiques, aquests no visibles, un de 

longitud d’ona més gran que el visible, i l’altre, més petita. 

 

P1. Un satèl·lit artificial de kg5001  orbita la Lluna amb un període de 2 hores, essent 

el radi de l’òrbita km8001 . Determinau: 

a) La massa de la Lluna. 

b) La velocitat orbital del satèl·lit. 
c) L’energia potencial del satèl·lit. 

(Constant de gravitació universal 2211 kgmN1067.6 G −−×= ) 

 

P2. La freqüència mínima de la radiació capaç d’extreure electrons d’un cert metall és 

de Hz105.5 14× . Calculau: 

a) El treball d’extracció per a aquest metall. 

b) L’energia cinètica dels electrons emesos amb una radiació d’ Hz105.1 15× . 

c) La longitud d’ona de De Broglie associada als electrons emesos per la 

radiació d’ Hz105.1 15× . 

(Massa de l’electró kg101.9 31

e

−×=m ; càrrega de l’electró C106.1 19

e

−×=q ; 

constant de Plank J·s1063.6 34−×=h ) 

 

 


