
 

Prova d’accés a la Universitat (2006) 
 

Selectivitat  
Física 
Model 1 

 

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 velocitat d'escapament? Aquesta varia segons sigui la direcció del 

llançament?  

 

Q2. Un electró que es mou amb velocitat constant v entra en una regió en la qual hi 
ha un camp magnètic B uniforme i perpendicular a la velocitat v. Descriviu i 
justificau la trajectòria que seguirà l'electró mentre es mogui en la regió on hi ha 

camp magnètic.  

 

Q3. Quin tipus d'ona són les ones sonores? Es pot transmetre el so dins l'aigua? 

Raonau la resposta. 

 

Q4. Quina és la focal d'un mirall esfèric de radi r? Dieu els avantatges d'un mirall 

parabòlic sobre un d’esfèric. 

 

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 al 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. 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 indicant 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 ) 



 

 

OPCIÓ B: 
 

Q1. Per dur una càrrega de 0.5 C des d'un punt A fins a un punt B hem de fer un 

treball de 55 J contra un camp elèctric. Quina és la diferència de potencial entre 

aquests dos punts? 

 

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 250 g suspesa d’una molla oscil·la verticalment amb una 

freqüència d’1.5 Hz. Quant val la constant recuperadora k de la molla? 

 

Q4. Què diu la teoria de la relativitat especial sobre la velocitat de la llum c? 

 

P1. La massa de la Lluna és, aproximadament, 7.35×1022 kg, i el radi, 1.7×106 m. 

a) Quant tarda a caure-hi un objecte si el deixam caure des de 2 m d’altura? 

b) Quina és la velocitat d’escapament des de la superfície de la Lluna? 

c) Quant podria saltar, en altura, una persona a la superfície de la Lluna si a 

la Terra saltava 1 m? 

(Constant de gravitació: 2211 /kgmN10676 ⋅×= −.G ) 

 

 

P2. Un mirall esfèric còncau té un radi de curvatura de 60 cm. A 80 cm davant el 

mirall hi col·locam un objecte de 10 cm d’alçada. 

a) Determinau la posició de la imatge d’aquest objecte. Dieu si la imatge és real 

o virtual. 

b) Determinau l’alçada de la imatge i dieu si aquesta és directa o invertida.  

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


