
 

Prova d’accés a la Universitat (2007) 
 

Selectivitat  
Física 
Model 1 

 

Triau una de les dues opcions 
Temps: 1.5 hores 

Cada qüestió i cada apartat de problema val 1 punt. 

Es penalitzarà amb 0.25 punts:  

• No emprar el símbol de vector on pertoqui (una vegada per qüestió o problema). 

• Emprar el símbol de vector per a una magnitud escalar (una vegada per qüestió o 

apartat de problema). 

• No posar unitats o posar-les errades als resultats finals, quan correspongui (tantes 

vegades com resultats demanats). 
 

OPCIÓ A 
 
Q1. Explicau com varia l’energia potencial d’una massa m sotmesa a un moviment 
harmònic simple. 

 

Q2. El camp gravitatori creat per dues masses, 1m  i 2m , que podem considerar puntuals 

i separades una distància d, s’anul·la a 3/d  de la massa 1m . Quant val la relació entre 

les masses 21 /mm ? 

 

Q3. Quin és el flux elèctric total per tota la superfície d’un cilindre d’alçada h i radi r 
que tanca una càrrega q distribuïda uniformement sobre l’eix de simetria del cilindre? 

Quin seria el flux si la càrrega tancada fos puntual? 

 

Q4. Amb quina velocitat es propaguen les ones electromagnètiques pel buit? Ordena de 
major a menor longitud d’ona les següents radiacions electromagnètiques: llum 

vermella, llum groga, microones i raigs X. 

 

P1. Un electró s’accelera des del repòs a causa d’una diferència de potencial d’ kV5.1 , 

a continuació entra en un camp magnètic de 0.2 T perpendicular a la velocitat de 

l’electró.  

a) Determinau la velocitat de l’electró quan entra al camp magnètic. 

b) Determinau la força que exerceix el camp magnètic sobre l’electró.  

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. Volem veure una imatge de la nostra cara que ha de ser dreta, virtual i ampliada 1.5 
vegades col·locant la cara a 25 cm del mirall. 

a) Quin tipus de mirall utilitzarem? 

b) Quina ha de ser la seva distància focal? 

c) Si volem que l’augment lateral valgui dos, amb aquest mirall, on hauríem de 

col·locar la cara? 



 

 

OPCIÓ B 
 

Q1. Anomenau les forces fonamentals que es donen a la naturalesa i descriviu, per a 
cada una, una situació o un fenomen en què es manifesti. 

 

Q2. Considerau una òrbita el·líptica al voltant d’una estrella, la distància de l’estrella al 
punt més llunyà de l’òrbita, dit apoastre,  és 1.2 vegades la distància al punt més proper 

de l’òrbita, dit periastre. Si la velocitat d’un cos en aquesta òrbita és de 25 km/s al 

periastre, quina és la seva velocitat l’apoastre? Raonau la resposta. 

 

Q3. La diferència de potencial, AB VV − , entre dos punts, A i B, d’una regió on hi ha un 

camp elèctric val 3 kV, quin treball mínim s’ha de fer per dur una càrrega de 6 mC des 

de A fins a B? 

 

Q4. Per què la massa d'un nucli estable és més petita que la suma de les masses dels 
seus nucleons? Com s'anomena aquesta diferència? 

 

P1. La massa de la Lluna és, aproximadament, 7.35×1022 kg, i el seu radi, 1.7×106 m. 
a) Quant pesaria a la superfície de la Lluna una persona de 70 kg? 

b) Quant podria saltar, en alçada, aquesta persona a la superfície de la Lluna si a la 

Terra salta 1 m? 

(Constant de gravitació: 2211 /kgmN10676 ⋅×= −.G . Acceleració de la gravetat a la 

superfície terrestre: 2m/s8.9=g .) 

 

P2. Tres càrregues positives de 5 nC cada una es troben als vèrtexs d’un triangle 
equilàter de 12 cm de costat.  

a) Calculau el camp elèctric en el punt mitjà d’un dels costats del triangle. 

b) Calculau el potencial elèctric en el punt mitjà d’un dels costats del triangle. 

(Constant de Coulomb: 9.0×109 N·m2/C2) 
 

P3. A l’ull humà la llum és enfocada sobre la retina pel sistema òptic que formen la 
còrnia i el cristal·lí; considerar el sistema òptic còrnia-cristal·lí com una lent prima és 

una aproximació. Amb aquesta aproximació i el fet que la retina es troba a devers 2.5 

cm per darrere del sistema còrnia-cristal·lí, deduïu: 

a) Quina és la focal de l’ull quan miram objectes llunyans? 
b) I quina és quan veiem amb claredat un objecte al més proper possible? (Feu 

una estimació d’aquesta distància vosaltres mateixos, per exemple, amb el 

full de l’examen.) 


