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Prova tipus examen selectivitat

1. Una ona transversal es propaga per una corda amb una velocitat de 6 m s-1. L'amplitud de 
l'ona és de 20 mm i la distància màxima entre dos punts que estan en fase és de 0.40 m. 
Considereu l'eix de la corda com l'eix x i que l'ona es propaga en el sentit positiu d'aquest 
eix.
a) Calculeu la longitud d'ona, el nombre d'ona, la freqüència, el període i la freqüència 
angular (pulsació).
b) Escriviu l'equació de l'ona sabent que en l'instant inicial l'elongació d'un punt situat a 
l'origen de coordenades és màxima. Calculeu l'expressió de la velocitat amb que vibra un 
punt situat a 10 m respecte l'origen. Quina és la velocitat màxima d'aquest punt?

2. Fem incidir radiació electromagnètica d'una freqüència determinada sobre un metall que té 
una freqüència llindar de 6 · 1016 Hz. Observem que l'energia cinètica màxima dels electrons 
emesos és de 6.62 · 10-17 J. Calculeu:
a) La freqüència de la radiació incident.
b) La longitud d'ona dels fotons incidents i la dels electrons emesos amb la màxima energia 
cinètica.
h= 6.62 · 10-34 J s, c=3 · 108 m s-1, me=9.11 · 10-31 kg.

3. L'òrbita de la Terra al voltant del Sol es pot considerar circular, amb un període d'un any i un 
radi de 1.5 · 108 km. Considerant únicament el sistema format pel Sol i la Terra:
a) Calculeu la massa del Sol.
b) Determineu l'energia mecànica total de la Terra.
G= 6.67 · 10-11 SI, MTerra=5.98 · 1024 kg.

4. Dues càrregues idèntiques de valor q=-1.6 · 10-19 C estan fixes als punts (a, 0) i (-a, 0) on 
a=30 mm. Calculeu:
a) Les components del camp elèctric creat per les càrregues en el punt de coordenades 
A=(0, a).
b) El treball necessari per portar la càrrega Q=3.20 · 10-19 C des del punt A fins a l'origen de 
coordenades. Interpreteu el signe del resultat.
k=9 · 109 SI.

5. Un ciclotró accelera protons mitjançant un camp magnètic de 9· 10-3 T perpendicular a la 
velocitat dels protons que descriuen una trajectòria circular de 0.5 m de radi. Calculeu:
a) La freqüència del moviment circular dels protons.
b) L'energia cinètica dels protons accelerats i la longitud d'ona de De Broglie que tenen 
associada.
Qp = 1.6 · 10-19 C, h=6.62 · 10-34 J s, mp=1.67 · 10-27 kg.


