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Puntuació . Preguntes 1 a 4: 1 punt cada una. Preguntes 5 i 6: 1 punt cada apartat.  TEMPS: 1,5 HORES 

Els criteris generals d’avaluació es comunicaren al professorat a les reunions de coordinació i estan publicats a la web de 
la UIB. Els criteris específics d’avaluació es publicaran a la web de la UIB. Totes les respostes s’han de justificar. 

 

O P C I Ó   A 

 

1 . Quines hipòtesis es feren per explicar l’efecte fotoelèctric i qui les va fer? 

2 . Per un anell de coure circula un corrent elèctric de 300 mA. Quin és el radi de l’anell 
si el camp magnètic en el seu centre té el mateix mòdul que el camp magnètic a 3,5 
mm d’un fil recte que condueix 300 mA? 

3 . Una superfície vibra i la posició és x(t) = 0,025 sin(440 t) (x i t tenen unitats del SI). 
Quins són els tres primers instants després de t = 0 en què l’acceleració és nul·la? Dó-
na el resultat en mil·lisegons. 

4 . Dibuixa l’esquema d’un telescopi de Galileu d’augment angular 4. Indica quina lent és 
l’ocular del telescopi. 

 

5 . En els extrems de la hipotenusa d’un triangle rectangle isòsceles hi ha dues masses, 
una de 4,1×1010 kg i una altra de 7,2×1010 kg. Els catets mesuren 250  m. 

a) Fes un esquema amb els vectors camp gravitatori a causa de cada massa en el 
vèrtex lliure. Dibuixa també la suma gràfica dels dos vectors. 

c) Què val el mòdul del camp gravitatori en el vèrtex lliure del triangle?  

b) En quin punt del triangle el camp gravitatori és nul? 

 

6 . a)  Dos protons 1 i 2 es mouen en tot moment dins un camp 
elèctric uniforme E amb les velocitats inicials representades 
per les fletxes. Dibuixa les trajectòries dels protons de forma 
qualitativament correcta i escriu els noms de les línies 
seguides. No cal tenir en compte el pes.  

b) Quants de microsegons tarda el protó 1 a tornar creuar la línia vertical si la seva 
velocitat en el moment que mostra la figura és 2,13×107 m/s i forma un angle de 
30º amb la línia perpendicular al camp? El camp elèctric és de 18000 N/C. Massa 
del protó = 1,672×10−27 kg, càrrega =  +1,602×10–19 C. 

c) Què val la component horitzontal de la velocitat del protó 1 quan torna a creuar la 
línia vertical? 
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O P C I Ó   B 

 

 

1 . Defineix amb una frase: a) fusió nuclear, b) fissió nuclear. c) S’usa la fusió o la fissió 
en les centrals nuclears actuals? Quin element se sol usar? 

2 . A quina distància del centre de la Terra l’acceleració de la gravetat val 9,0 m/s2? Dóna 
el resultat en km. MT = 5,974×1024 kg. 

3 . La figura representa un quadrat amb dues càrregues en els vèr-
texs de la base, amb |q+| > |q–|. Dibuixa qualitativament la di-
recció i la intensitat relativa del camp creat per cada càrrega en 
el punt negre i el vector del camp suma. 

4 . Un raig de llum travessa una làmina de cares planes i paral·leles feta de vidre d’índex 
de refracció n = 1,4. El raig hi incideix amb un angle de 45º respecte a la normal. Cal-
cula l’angle que forma el raig dins el vidre amb la normal i dibuixa la trajectòria del 
raig. 

 

5 . Considera dos fils conductors, rectes, paral·lels i de longitud indefinida separats 10 
mm. Un dels fils condueix 1 A. µ0 = 4π × 10–7 N A–2. 

a) Els fils es repel·leixen amb una força de 0,12 mN per unitat de longitud. Quin cor-
rent porta el segon fil? Quin sentit té respecte al primer? 

b) Què val en µT el camp magnètic a 3 mm del fil que porta 1 A? Fes un esquema per 
mostrar el camp magnètic, el fil i el sentit del corrent. 

c) Hi ha algun lloc on el camp magnètic degut als dos fils sigui nul? Si la teva resposta 
és no, justifica-ho amb l’expressió que dóna el camp total; si és sí, digues on i 
calcula la distància del lloc al fil amb menys corrent. 

 

6 . a)  Es crea un pèndol simple de 30 cm amb una massa d’1,2 kg. Quina hauria de ser la 
constant elàstica d’una molla perquè la massa oscil· lés penjada de la molla amb el 
mateix període del pèndol? 

b) La massa d’1,2 kg es penja d’una altra molla i aquesta s’allarga 6,1 cm pel pes de la 
massa. S’agafa la massa, s’estira per avall i la molla s’allarga 2,7 cm més. Quina 
serà la velocitat màxima de la massa en deixar-la oscil· lar? 

c) Calcula els quatre primers instants de temps després d’amollar la massa en què el 
mòdul de la velocitat serà màxim. 

 

 


