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Hi ha dues alternatives d’examen, cadascuna de les quals consta de sis parts. A les dues primeres parts hi 

ha dos problemes, que tindran una valoració màxima de tres punts cadascun. Les altres quatre parts són 

preguntes que cobreixen diferents temes de l'assignatura; cada pregunta correctament contestada tindrà 

una valoració màxima d'un punt. 

 

Aquest examen es pot resoldre amb tota la documentació que es cregui convenient. 

 

OPCIÓ A 
 
Problema 1 
Volem fer un collaret pectoral a partir d’una planxa metàl·lica de 40 cm de 

diàmetre, a la qual fem un forat circular de 20 cm de diàmetre i aferrem 

una pedra quadrada (que podem considerar plana) de 10 cm de costat 

(vegeu la figura adjunta). Si la planxa té una densitat superficial de 0,5 

g/cm
2
 i la pedra pesa 200 g, a quina distància del centre de la peça inicial i 

sobre l’eix de simetria es trobarà el centre de gravetat? 

 

 

 

 

Problema 2 
Tenim el sistema de la figura on A és de 100 kg i B de 50 kg. El 

fregament de les dues masses amb la superfície és de 0,7 i la 

politja es considera ideal. Es demana: 

1. Si no s’hi aplica cap força, es bellugarà el sistema? I si es 

belluga, en quin sentit ho farà? I amb quina acceleració? 

2. Si F val 200 kp, es bellugarà el sistema? I si es belluga, en 

quin sentit ho farà? I amb quina acceleració? 

3. Si invertim el sentit de F però no en canviem el mòdul, es bellugarà el sistema? I si es belluga, en 

quin sentit ho farà? I amb quina acceleració? 

 

Qüestió 1 
La massa del cap en un nadó és de l'ordre del 50% de la total i en un adult és de l'ordre del 10%. Per què 

els nens petits cauen amb facilitat i van caient menys a mesura que creixen? 

 

Qüestió 2 
A les bigues de formigó armat, les varetes de ferro es posen a la part de baix de la biga al tram central i a 

la part de dalt als extrems. Per què? Explica-ho raonadament. 

 

Qüestió 3 
Apliquem a un cos en repòs dues forces iguals i de sentits contraris. Què li pot succeir al cos si les 

apliquem al mateix punt? Per què? I què succeirà si les apliquem a punts diferents? Per què? Si vols, pots 

explicar-ho amb algun exemple. 

 

Qüestió 4 
Es llança verticalment una pilota. Quant val la velocitat quan arriba al punt més alt de la trajectòria? Si no 

hi ha aire, quina és l'acceleració en aquest instant? I a l'instant en què deixa la mà del llançador? Triga 

més en el trajecte de pujada o en el de baixada? 

 

B



 

 
 
 
 
OPCIÓ B 
 
Problema 1 
Tenim una biga repenjada tal com s'indica a la figura. 

 

 
 

Aquesta biga suporta dues càrregues puntuals, F1, de 6000 N, i F2, de 12000 N, situades com indica la 

figura. 

Determina: 

a) El valor de les reaccions en els dos suports. 

b) L'esforç tallant màxim i el punt en què es produeix. 

c) El moment flexor màxim i el punt en què es produeix. 

 

Problema 2 
Un punt material oscil·la sobre un segment horitzontal d’1 m de llargada amb una freqüència de 0,5 Hz. 

Si al cap d’1,3 s es troba a 40 cm de A en direcció cap a B, es demana: 

1. La posició, la velocitat i l’acceleració a l’instant 0. 

2. La velocitat i l’acceleració a l’instant considerat. 

 

Qüestió 1 
Quin és l’objectiu de la quilla i de l’orsa d’una embarcació? Per què? Com han de ser? Per què? 

 

Qüestió 2 
Si un jugador de futbol que va corrent rep un cop a la cama que li pega un contrari, el pot rebre a la cama 

que té a terra o a la que té a l'aire. En quin cas hi ha més risc que es trenqui la cama? Per què? 

 

Qüestió 3 
Suposem que som en un vagó tancat (de tal manera que a l’interior no sentim cap soroll ni veiem cap llum 

procedents de l'exterior), però tenim un objecte penjat del sostre amb un cordill. Com estarà el cordill 

amb l’objecte penjat quan el vagó accelera? I quan frena? I quan fa un revolt? 
 

Qüestió 4 
Per què en un revolt és més fàcil controlar un cotxe amb tracció a les rodes de davant que un altre amb 

tracció a les rodes de darrere? 

 


