
FÍSICA 
 

MODEL EXAMEN UJI 
 
EXEMPLE D�EXERCICI 
 

En el termini màxim d�una hora, l�alumne ha de resoldre quatre de les cinc 
qüestions proposades. Cada qüestió degudament justificada i raonada es 
qualificarà amb un màxim de 2 punts. Es valorarà la claredat del raonament 
seguit i, en un cas, l�adient utilització d�unitats. 

 

1. Dues càrregues q=+2 nC estan fixes en l�espai separades per una distància d=2 cm, 
com es mostra en la figura. Quin és el camp elèctric en el punt C? Quin és el potencial 
elèctric en el punt C? Després es porta a una tercera càrrega Q=+1 nC des de l�infinit 
fins a C: quant de treball ha de realitzar-se? Dada: K=9·109 Nm2/C2. 

C

½ d

½ d ½ d

q q
 

 
2. Un conductor de carruatge intenta convèncer un dels seus cavalls perquè tire del 
carro i així poder arribar a temps per a transportar una valuosa mercaderia. I el  cavall 
respon: «D’acord amb les lleis de Newton, per a qualsevol força que jo faça sobre el 
carro, aquest farà una força igual, però de sentit oposat, sobre mi, de manera que la 
força total serà zero i no podré moure el carro». Justifiqueu si aquest raonament és 
correcte o incorrecte, i indiqueu el motiu. 

 

3. La funció d�ona d�una onda harmònica que es mou sobre una corda és  

 ( )t5.3x2.2sen03.0)t,x(y −=  , 

on totes les distàncies es mesuren en metres i el temps en segons. En quina direcció es 
propaga aquesta ona i quin és la seua velocitat? Determineu la longitud d�ona, la 
freqüència i el període de l�ona. 

 

4. Disposem de dues bombetes amb les indicacions: a) 60 W, 220 V; b) 60 W, 120 V. 
Quants Kw·h consumeix cada bombeta en 30 minuts? Quina bombeta posseeix major 
resistència? 



5. Contesteu, en relació amb dos dels defectes més corrents de la visió, miopia i 
hipermetropia, les dues següents preguntes:  

a) Descripció de cadascun dels dos defectes;  

b) Correcció, mitjançant lents, de cadascun d�aquests. 

 
EXAMEN 2004 
 
QÜESTIÓ I 
 
Tres càrregues iguals, q = 10 6C, es col·loquen  als vèrtexs d�un quadrat de costat 1m. Es 
demana: 
 
1. Quina càrrega s�ha de col·locar en el quart vèrtex per tal que el camp elèctric siga 

nul en el centre del quadrat, P? 
2. El potencial creat per les quatre càrregues en el punt P. 
3. Energia potencial d�una càrrega Q = 5x106C col·locada en P. 
 
Dada: Ke =9x109Nm2/C2. 
 
QÜESTIÓ II 
 
Es disposa d�una bombeta sobre la que figuren les inscripcions (220V, 100W). Es 
demana: 
 
1. La resistència elèctrica de la bombeta. 
2. Si el preu del kW·h és de 30 cèntims d�euro, quants diners costa deixar encesa la 

bombeta tot un dia? 
 

QÜESTIÓ III 

 
1. Enuncieu breument las lleis de Snell de la reflexió i la refracció. 
2. En què consisteix el fenomen de la reflexió total interna?  
 

QÜESTIÓ IV 

 
Comenteu, raonadament, la veracitat o falsedat de cadascuna de las quatre afirmacions: 
 
1. Les vibracions d�una corda de guitarra son ones longitudinals. 
2. Les ones sonores en l�aire son ones transversals.  
3. Les ones electromagnètiques son ones transversals. 
4. Les ones sonores es propaguen en el buit. 
 

 

 

 



QÜESTIÓ V 

 
1. Enuncieu breument la tercera llei de Newton. 
2. Un cotxe es mou a 20 m/s sobre una carretera horitzontal en la qual hi ha un 

coeficient de fregament de 0,8 entre les rodes i l�asfalt. Calculeu la mínima distància 
en la qual el cotxe pot aturar-se. 

 
Dada:  g = 9,8 m/s2. 
 
 
EXAMEN 2005 
 
QÜESTIÓ I 
 
1. Enuncieu la Llei de la Gravitació Universal. Quina és la seua expressió matemàtica? 
2. Enuncieu la Llei de Coulomb d�acció entre càrregues elèctriques. Quina és la seua 

expressió matemàtica?  

 
QÜESTIÓ II 
 
L�oïda humana és capaç de percebre els sons la freqüència dels quals es troba compresa 
entre els 20 Hz i els 20000 Hz. Si la velocitat del so en l�aire es de 340 m/s, determineu 
les longituds d�ona associades a aquestes freqüències extremes. 
 

QÜESTIÓ III 

 
Un automòbil accelera uniformement de 80 km/h en l�instant inicial t=0 s fins a 
120 km/h en t=9 s. Quin gràfic de la figura representa més adientment el moviment del 
cotxe? Raoneu la resposta. 
 

 
 

QÜESTIÓ IV 
 
Dos amics, preparant una festa, no es posen d�acord sobre com muntar vuit bombetes 
idèntiques utilitzant una bateria de força electromotriu �  per aconseguir la màxima 
lluminositat possible. Un d�ells proposa connectar les bombetes en sèrie i l�altre en 
paral·lel. Tenint en compte que la llum emesa per una bombeta és proporcional a la 



potència elèctrica dissipada, quin dels dos té raó? Justifiqueu la resposta.  
 

QÜESTIÓ V 

 
Un electró (càrrega elèctrica 1,60x1019 C i massa 9,11x1031 kg) penetra en un camp 
elèctric uniforme (E=400 N/C) amb una velocitat inicial de 3x106 m/s, en direcció 
paral·lela i amb el mateix sentit que el vector camp elèctric. En un instant determinat 
l�electró, momentàniament, es deté. Per què? Calculeu la distància recorreguda des del 
punt d�entrada fins al punt en què l�electró es deté. 
 
 


