
Prova d’accés a la Universitat (2005) 
 

Selectivitat 
Física 

Model 2 

 

 

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. Què són les forces conservatives? Donau un exemple de força conservativa i un 

d’una que no ho sigui. 

 

Q2. A quin rang de freqüències és sensible l’oïda humana? I a quin rang d’intensitats? 

 
Q3. Si tots els punts d’una superfície estan al mateix potencial, què podem assegurar del 

camp (ja sigui elèctric o gravitatori) en aquests punts? 

 

Q4. Una ona electromagnètica està formada per fotons. Quines magnituds o 

característiques de l’ona hem de conèixer per poder determinar el nombre de fotons que 

la formen? 

 

P1. Un satèl·lit artificial es troba en una òrbita circular de 7106× m de radi al voltant de 

la Terra. Determinau:  

a) L’acceleració del satèl·lit. 

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

c) Les energies cinètica i potencial del satèl·lit sabent que la massa d’aquest és de 

350 kg. 

(Constant de gravitació: 2211 /kgmN10676 ⋅×= −.G ; acceleració de la gravetat: 
2m/s819.g = .) 

 

P2. Un objecte de 6 cm d’alçada es col·loca davant un mirall còncau de 60 cm de radi. 

Determinau la posició i la grandària de la imatge en els casos següents: 

a) Quan l’objecte és a 40 cm del vèrtex del mirall. 

b) Quan l’objecte és a 20 cm del vèrtex del mirall. 

c) Indicau en cada cas si la imatge és real o virtual i si és observable a simple vista. 



 

 

OPCIÓ B: 

 

 

Q1. Quant val l’energia mecànica total d’un cos que ha assolit la velocitat d’escapament 

a la superfície de la Terra? Explicau la resposta. 

 

 

Q2. Dibuixau aproximadament les línies de camp elèctric contingudes en un pla en el 

qual hi ha dues càrregues elèctriques, una, Q, i l’altra, –2Q. 

 

 

Q3. Un raig de llum monocromàtica que es propaga per l’aire incideix sobre una 

superfície d’aigua. Determinau l’angle d’incidència per al qual el raig reflectit és 

perpendicular al refractat. (L’índex de refracció de l’aigua val 1.33.)  

 

 

Q4. Determinau el nombre atòmic i el nombre màssic de l’isòtop que resultarà de 

U
238

92 després d’emetre dues partícules alfa i tres de beta. 

 

 

P1. En un medi elàstic s’estableix un moviment ondulatori descrit per l’equació 

( )txsin.)t,x(y π30π10020 +=  en unitats del SI. Determinau: 

a) La longitud d’ona i la freqüència d’aquesta ona. 

b) La velocitat de propagació i el sentit en què es propaga. 

c) La velocitat màxima amb què oscil·la un punt del medi pel qual es propaga 

l’ona. 

 

 

P2. Un electró entra en una regió en què hi ha un camp magnètic uniforme de 0.2 T amb 

una velocitat de m/s103 5× . Determinau: 

a) El mòdul, la direcció i el sentit de la força que actua sobre l’electró. 

b) La trajectòria descrita per l’electró mentre es mou per on hi ha camp magnètic. 

c) El mòdul de la velocitat 2 ms després d’entrar al camp magnètic. 

(Valor absolut de la càrrega elèctrica de l’electró: C106.1 19−×=e ; massa de l’electró: 

kg1019 31−×= .me .) 

 

 


