
 

Prova d’accés a la Universitat (2007) 
 

Selectivitat  
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. 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. 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. Descriviu el que són ones longitudinals i ones transversals i donau un exemple de 

cada una. 
 

Q4. Per explicar l'efecte fotoelèctric quina suposició va fer Einstein sobre l'energia que 

transporta la llum? En què es diferencia aquesta del que s'havia suposat fins llavors? 
 

P1. Un punt A està sotmès a una oscil·lació harmònica que en propagar-se per un medi 

elàstic dóna lloc a una ona mecànica. L’oscil·lació del punt A ve descrita per l’equació 

)3000cos(2)( tty = , on t s’expressa en segons i l’amplitud en centímetres. 

a) Si la longitud d’ona és 20 cm, a quina velocitat es propaga? 

b) Quina és l’equació que descriu l’ona si consideram que es propaga en la 

direcció x i l’amplitud és la mateixa en tots els punts? 

c) Quina és l’equació que descriu l’oscil·lació d’un punt B del medi en què es 

propaga l’ona, el qual es troba a 50 cm del punt A? 
 

P2. Per dos fils rectes, paral·lels i molt llargs separats una distància de 10 cm hi circulen 

dos corrents del mateix sentit, un de 5 A i l’altre de 2 A. 

a) Determinau la posició dels punts en què s’anul·la el camp magnètic. 

b) En un esquema en què els corrents siguin perpendiculars al paper i cap a 

dins, indicau la direcció del camp magnètic en els punt de la línia que passa 

pels conductors. 

c) Calculau la força per unitat de longitud que actua sobre cada conductor. 

(Permeabilitat magnètica del buit: 27

0 N·A10π4µ −−×= ) 



 

OPCIÓ B: 
 

Q1. 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? 
 

Q2. Escriviu l’equació d’una ona d’amplitud 5 cm, freqüència 50 Hz i velocitat de 

propagació 25 m/s. 
 

Q3. Explicau quan es dóna el fenomen de reflexió total. Quin és el valor de l’angle límit 

per a la llum incident sobre una superfície que separa vidre d’aire? (L’índex de refracció 

del vidre és 6.1=n ) 
 

Q4. Quina magnitud es mesura per determinar els efectes de la radiació sobre els éssers 

vius? Amb quines unitats es dóna la dosi de radiació rebuda? 

 

P1. Una de les llunes de Júpiter, Ió, segueix una òrbita de radi mitjà 4.22×10
6
 m amb un 

període d’1.55×10
5
 s. (Constant de gravitació: G = 6.67×10

-11
 N·m

2
/kg

2
; radi de Júpiter: 

71 400 km) 

a) Determinau el radi mitjà de l’òrbita de la lluna de Júpiter Cal·listo, que té un 

període d’1.44×10
6
 s. 

b) Calculau la massa de Júpiter. 

c) Determinau el valor de l’acceleració de la gravetat a la superfície de Júpiter. 
 

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

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

a) La posició de la imatge. 

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

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

 
 

 

 


