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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. Què és la intensitat d'un moviment ondulatori i com depèn de l'amplitud? 

 

Q2. Considerau dos punts separats una distància de 2 m que es troben en una regió on hi 

ha un camp elèctric uniforme d'intensitat |E| = 10 N/C en la direcció de la recta que 
uneix els dos punts. Quina és la diferència de potencial entre aquests dos punts? 

 

Q3. Un corrent elèctric que circula per un fil crea un camp magnètic. En quines 

condicions un camp magnètic crea un corrent elèctric per un fil que el travessa? Raonau 

la resposta. 

 

Q4. On es pot col·locar l'objecte per a una lent convergent de focal f per tal que aquesta 

en formi una imatge real? 

 

P1. Considerau un satèl·lit artificial que orbita la Terra amb un període d'1 dia. 

a) Determinau el radi de l'òrbita considerant que aquesta és circular. 

b) Si la massa del satèl·lit és m, quina és la força d'atracció de la Terra sobre el 

satèl·lit? 

c) Descriviu l'òrbita donant-ne posició relativa a l’eix de rotació de la Terra i sentit 

amb què la recorre el satèl·lit, per tal que es tracti d'un satèl·lit geostacionari, és a 

dir, en repòs respecte a la superfície terrestre. 

(Acceleració de la gravetat: 2m/s81.9=g . Radi de la Terra: km3706=TR .) 

 

P2. Considerau una mostra de 80 g de 60Co, que té una constant de desintegració de 

2×10-6 s-1. (Dades: NA = 6.023×1023, mCo = 59.93 u) 

a) Determinau el període de semidesintegració d'aquest núclid.  

b) Determinau el temps que ha de transcórrer perquè aquesta mostra quedi reduïda a 60 

g. 

c) Determinau l'activitat inicial de la mostra. 



 

 

 

OPCIÓ B: 
 

Q1. Què és la velocitat d'escapament? Aquesta varia segons sigui la direcció? Raonau la 

resposta. 

 

Q2. Una partícula carregada entra en una regió on hi ha un camp elèctric uniforme i 

perpendicular a la trajectòria inicial de la partícula. Descriviu la trajectòria que seguirà 

la partícula dins el camp elèctric i com va variant la seva energia. 

 

Q3. De quin tipus són les ones sonores? Es pot transmetre el so dins l'aigua? Raonau les 

respostes. 

 

Q4. Què entenem per activitat radioactiva d'una mostra? En quines unitats es mesura? 

 

P1. Una partícula de massa 5 g i càrrega –2 µC es deixa lliure i en repòs a 0.5 m de dues 

càrregues fixes de 5 µC separades 0.6 m. Suposant que sols intervenen les forces 

elèctriques, determinau: 

a) El camp elèctric en el punt on hem deixat la partícula. 

b) El potencial en aquest punt. 
c) La velocitat que tindrà la partícula quan arribi al punt mitjà de les dues càrregues.  

 

P2. Volem utilitzar una lent convergent com a lupa amb distància focal f = 10 cm per 

observar una flor que fa aproximadament 2 cm. Determinau la posició, naturalesa (real 

o virtual) i grandària de la imatge si: 

a) La flor està a 6 cm de la lent. 

b) La flor està a 12 cm de la lent. 

c) Raonau a quina distància de la lent hauríem de posar la flor per tenir-ne la visió més 

adequada. Quant és llavors l'augment angular? 

 


