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Tema 1. Magnituds Físiques
1.1.
1.

Qüestions de concepte
L’alegria és una magnitud física? I la força muscular del braç d’un atleta? I la intel·ligència?
Raoneu les respostes.

2.

Escriviu cinc magnituds escalars i cinc magnituds vectorials.

3.

Donada l’operació 2,21 + 3,428, quin resultat us sembla que és més correcte: 5,638 o bé 5,64?
Raoneu la resposta.

4.

Quantes xifres significatives podem escriure amb una proveta de capacitat 50 mL i amb dues
divisions entre cada mL? Per què?

5.

Quina és la sensibilitat d’una pipeta graduada en mL amb cinc divisions entre cada mL? Raoneu la resposta.

6. Hem determinat la massa d’un cos amb dues balances diferents i els resultats han estat 2,32
i 2,318. Quina és més precisa? Raoneu la resposta.
7.

Té sentit escriure 3,000 g o és preferible posar, per simplificar, 3 g? Raoneu la resposta.

8.

Si un aparell mesura amb una precisió de mil.lèsimes de cm, quants decimals ha de portar si
s’expressa en el SI?

1.2.
1.

Problemes
Escriviu amb notació científica els nombres següents:
a) 2 000 000 000
b) 765 000
c) 0,000034
d ) 36 000 000 000
e) 0,0000023
f ) 0,000 000 000 152
g) 1 000 000 000
h) 0,000 000 01

2. Calculeu les potències de 10:
a) (104)2
b) (104)4
c) (103 · 1022)4
d)

102 +106
10
10−3

e)108 ·10−2
10

f) 108 ·10−2

3. Efectueu les operacions següents amb ajut de la calculadora científica, mantenint el
mateix nombre de xifres significatives i arrodonint el resultat:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

4.

(5,2 · 1015) · (8,7 · 105)
(2,4·105 )
(8,2·10−5 )

(7,3 · 108) · (2,5 · 10—6)

4,38+5,3
6,23 – 3,4
(3,6·107 )·(1,2·10−4 )
6,3·10−3
2,1·108
1,4·10−6

7,8 − 4,97
(5,2 · 1015) · (1,5 · 1010)
6,55+0,3

Quin és el significat de les paraules següents?
a) Nanosegon (ns)
c) Mil.lilitre (mL)

b) Microgram (µg)

e) Kilòmetre (km)

f ) Picofaraday (pF)

g) Megavolt (MV)

h) Àngstrom (A°)

d ) Gigavolt (GV)

5.

Efectueu els canvis d’unitats següents:
a) 200 g a kg
b) 0,08 kg a g
c) 0,25 m3 a cm3
d) 70 000 m2 a hm2
e) 100 000 mm a km
f)

0,05 kg a mg

g) 109 cm2 a hm2
h) 8 · 105 mg a Mg

6.

i)

28 mm3 a m3

j)

6 · 10 mL a L

Expresseu en unitats del SI:
a)

1L

b)

12 ns

c)

23 MN

d)

365 dies

e)

15 picogram

f)

3 456 àngstrom

g)

4,2 · 1010 µm2

h)

100 cm3

i)

300 pg

j)

3 · 106 dam3
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Realitzeu els canvis d’unitats següents:

7.

a) 36 km/h a m/s
b) 60 km/h a cm/min
c) 2,7 g/cm3 a kg/m3
d) 20 m/s a km/h
e) 7 000 kg/m3 a g/cm3
f ) 7 kg · m/s a g · cm/s

8.

Passeu al sistema internacional:
a) 1 km/h
b) 36 m/min2
c) 6 · 106 cm/min
d) 8 · 10—2 dam/s
e) 106 dm/dia
f ) 103 hm · h—2
g) 1,6 kg/m3
h) 0,02 dg · cm—3
i) 100 mg/dm3
j ) 105 dg · cm/h

9.

Calculeu la densitat de l’aigua líquida en unitats del sistema internacional, sabent
que 1 cm3 d’aigua té una massa d’1 gram.

10.

Trobeu la massa de 62 hL de vi de densitat 0,97 g/cm3. Expresseu-la en dag.

11.

Utilitzant una cinta mètrica que té deu divisions entre cada cm, uns quants
estudiants han fet algunes mesures de diferents objectes, que han expressat de la
manera següent: 17,453 cm ; 13,8 mm ; 4 cm ; 15 m ; 15,35 cm. Raoneu quines
d’aquestes expressions són correctes, i escriviu correctament les que no ho siguin.

12.

Una alumna mesura un volum de 10 cm3 d’aigua amb una pipeta graduada en cm3 i amb deu
divisions entre cada cm3. Raoneu com s’expressarà el resultat de la mesura.

13.

Una balança té una càrrega màxima de 100 g i aprecia el mil·ligram. Calculeu l’error absolut i el
relatiu de les pesades següents: 200 g; 10 g; 5 dg; 4 cg; 3 mg.

14.

Amb un peu de rei hem efectuat diverses mesures del diàmetre d’un conductor elèctric de
coure, tot obtenint els resultats següents expressats en cm: 2,23; 2,25; 2,21; 2,23; 2,24; 2,26;
2,24; 2,22. Calculeu els errors absolut i relatiu, i doneu el resultat de la mesura tenint en
compte aquests errors.

15.

La massa d’un cos petit s’ha mesurat per sis persones diferents amb una balança de precisió. Els
valors que han obtingut, expressats en g, són els següents: 1,34; 1,36; 1,33; 1,33; 1,35; 1,37. Com
hem de donar el valor de la mesura, tant amb un error absolut com amb error relatiu?

16.

Per tal de mesurar la velocitat angular d’una roda, deu alumnes han mesurat alhora, amb
sengles cronòmetres, el temps que aquesta roda triga a donar 5 voltes i han obtingut els valors
següents, expressats en s: 14,34; 14,25; 14,31; 14,29; 14,32; 14,31; 14,33; 14,29; 14,32; 14,30.
Quin valor han d’assignar a la mesura?
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Tema 2. Trigonometria
1. Dibuixa angles de 42, 155, -80, 348, -155 i 222.
2. D'un formatge circular de radi 17 cm talles un sector, la circumferència del qual mesura 11
cm. Quin és l'angle d'aquest sector?.
3. Calcula la mesura en radians d'un angle que comprèn un arc de 12,4 cm de longitud
en un cercle de radi 15 cm.
4. Calcula la longitud de l'arc que comprèn un angle de 1,5 radians en un cercle de radi 8,3
cm.
5. Una bicicleta que té les rodes de 35 cm de radi recorre 4 metres. Quin angle han girat les
seves rodes?.
6. Calcula l'angle que formen les busques d'un rellotge a les:
a) 7 hores i 30 minuts

b) 10 hores i 10 minuts

7. Expressa en graus, minuts i segons els angles que mesuren, en radians:
3

2,42

2/5

4,3

4/9

12/5

7/4

8. Expressa en radians els angles que mesuren, en graus i minuts:
74

132

240

25 30'

10 15'

9. Troba la determinació principal dels angles que mesuren:
800

467

4065

42 rad

25/6 rad

53 rad

10. Dibuixa i calcula la mesura de tots els angles compresos entre 0 i 360 graus relacionats
amb els angles de:
a) 35 graus

b) 112 graus

c) 247 graus

d) 341 graus

11. Calcula les raons trigonomètriques de dos angles, i després el valor dels dos angles, si el
seu primer costat és l'eix positiu de les X i el segon passa per:
a) el punt (5,8)

b) el punt (3,-1)

12. Dibuixa tres angles que tinguin, respectivament:
a) cosinus igual a 2/3
b) tangent igual a 3/5
c) sinus igual a -1/6
i calcula les altres raons trigonomètriques d'aquests angles, i després el valor dels angles.
13. Calcula les raons trigonomètriques dels angles d'un triangle rectangle en què:
a) la hipotenusa és 7 i un catet 3
b) els catets són 2 i 5
c) un catet és el doble de l'altre
14. Escriu el sinus, el cosinus i la tangent de tots els angles superiors al primer quadrant
que divideixen el cercle en 8 i en 12 parts iguals.
15. Si un angle és del segon quadrant i té sinus 3/8, calcula'n el cosinus i la tangent.

16. Si un angle és del tercer quadrant i té cosinus -1/5, calcula'n el sinus i la tangent.
17. Si un angle és del primer quadrant i té tangent 4, calcula'n el sinus i el cosinus.
18. Escriu tots els angles  compresos entre 0 i 360 tals que:
a) sin  = 1/2
b) tan  = -1
c) cos  = sin 40
d) sin  = 0'8
19. Si l'angle  és al primer quadrant i sin  = 1/3 calcula les raons trigonomètriques
d', -, 180 -  i 180 + .
20. Si l'angle ß és al tercer quadrant i tan ß = 2 calcula les raons trigonomètriques de ß, ß 180 , 360 - ß
21 Calcula l'altura a què arriba una escala de 5 metres recolzada en una paret, si forma
amb el paviment un angle de 70.
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22. Calcula l'angle d'elevació del Sol respecte a l’horitzó quan una persona de 1,72
metres projecta una ombra de 1,2 metres.
23. Una rampa de 10 metres de llarg està, en el seu punt més alt, a 2,3 metres del sòl.
Calcula quin és el seu angle d'inclinació.
24. Un balcó està a 2,8 metres sobre el sòl i sobresurt 49 cm de la paret. Plou i la pluja cau
inclinada cap a la paret, amb un angle de desviació respecte la vertical de 8. Es mullarà la
paret o no?.
En cas afirmatiu, fins quina alçada?.
En cas negatiu, fins quina distància de la paret quedarà el terra sec?.
26. Resol i dibuixa els triangles rectangles en què se sap que:
a) un catet és 3 cm i la hipotenusa és 8 cm
b) un catet és 5 cm i l'angle oposat és 42
c) la hipotenusa és 6 cm i un angle és 62
d) els catets són 2 cm i 3 cm
e) l'àrea és 20 cm² i un angle és 40
f) un angle és 25 i l'altura sobre la hipotenusa és 4 cm.
27. Un compàs té longitud 13'5 cm i està obert de forma que la distància entre les puntes
és 5'8 cm. Calcula el seu angle d'obertura.
28. Des d'un lloc del terra es veu el punt més alt d'una casa amb un angle de 33. Si
avancem 38 metres l'angle passa a ser de 58. Calcula l'altura de la casa.
29. L'Estàtua de la Llibertat que hi ha a Nova York té 45 metres d'alt i és dalt d'un pedestal que
en té 47. Una persona se la mira des de 300 metres de la base del pedestal. Quin és el seu
angle de visió de l'estàtua?.

Tema 3. Cinemàtica i Trajectòries
1. Un nedador pot desenvolupar una velocitat d’1,2 m/s nedant a ritme constant. Si neda
en un riu en què el corrent d’aigua porta una velocitat d’1,6 m/s, calculeu la velocitat
amb què el veu nedar una persona en repòs, en els casos següents:
a)
b)
c)

Quan neda a favor del corrent del riu, paral·lelament a la seva riba.
Quan neda en contra del corrent del riu, paral·lelament a la seva riba.
Quan neda perpendicularment al corrent en un riu cap a la riba contrària.

2. Trobeu l’equació de la trajectòria d’un mòbil la posició del qual, en unitats del SI, és de
la forma x = 3 t + 1, y = 4t + 2.
3. Llancem un cos obliquament cap amunt amb una velocitat de 20 m/s que forma un angle
de 30° respecte de l’horitzontal. A quina distància del punt de partida cau si el terreny
és horitzontal? Quina és la posició 0,5 s després d’haver-lo llançat? Quina altura màxima
assoleix?
4. Des d’un edifici de 10 m d’altura llancem obliquament una pedra cap amunt amb una
velocitat inicial de 10 m/s i amb un angle de 30° respecte de l’horitzontal. A quina
distància del punt de partida cau si el terreny és horitzontal? Amb quina velocitat arriba
a terra i quina altura màxima assoleix?
5. Un canó llança un projectil des de terra, obliquament cap amunt amb un angle a tal
que sin(a)= 0,6 i cos(a)= 0,8 i una velocitat de 30 m/s. A 50 m de distància hi ha una tanca
de 5 m d’altura.
a)
El projectil passa la tanca?
b)
Calculeu la velocitat quan passa per damunt de la tanca.
6. Llancem un objecte des de terra amb una velocitat inicial v0x = 20 m/s i v0y = 40 m/s.
Quan baixa, cau al terrat d’una casa de 35 m d’alçària. Calculeu el temps de volada de
l’objecte, la distància a la qual es troba la casa i l’altura màxima a la qual ha arribat
l’objecte.
7. Un helicòpter vola a 180 km/h a una altura de 500 m i veu venir un camió en sentit
contrari. Calculeu a quina distància del camió ha de deixar anar un paquet per fer-lo
caure dins la caixa del camió si aquest es mou amb una velocitat constant de 72 km/h.
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8. Un futbolista xuta una pilota amb un angle de 37° amb l’horitzontal i una velocitat inicial
de 17 m/s. Un segon futbolista situat a 30 m del primer comença a córrer cap a la pilota
amb acceleració constant en el mateix moment en què el primer xuta. Quina velocitat
porta el segon jugador quan arriba a la pilota just quan aquesta toca el terra?
9. El porter de handbol d’un equip inicia un contraatac llançant una pilota amb una
velocitat de 20 m/s i una inclinació de 60° sobre un company que es troba 25 m més
endavant. Si aquest jugador corre amb una velocitat constant i agafa la pilota a la
mateixa altura a la qual ha estat llançada, amb quina velocitat corre aquest jugador?
10. Una partícula descriu el moviment donat per l’equació 𝑟⃗(𝑡) = (𝑡 2 − 5𝑡, 𝑡 2 − 4) ,
expressat en unitats del SI. Calculeu, per a t = 2 s, el mòdul del vector de posició, el
mòdul de la velocitat i el mòdul de l’acceleració, i raoneu si l’acceleració és constant o
variable.
11. En un cert instant, la velocitat d’un mòbil és 𝑣⃗ = 5𝑖⃗ − 12𝑗⃗ i l’acceleració 𝑎⃗ = 3𝑖⃗ − 2𝑗⃗
en unitats del SI. Calculeu els components tangencial i normal de l’acceleració en aquest
instant.
12. Un disc que gira a 33 rpm té un radi de 15 cm. Calculeu:
a. La velocitat angular i lineal.
b. El període i la freqüència.
13. Calculeu la velocitat angular dels punts de la roda d’un cotxe que circula a una velocitat
cons- tant de 100 km/h si el diàmetre de la roda fa 80 cm. Quantes voltes fa quan el
cotxe ha recorregut 1 km?
14. Quina és l’acceleració centrípeta d’un pilot del Gran Premi de Catalunya que traça una
corba de 50 m de radi a una velocitat de 180 km/h?
15. Un ciclista s’entrena donant voltes amb la bicicleta en una pista circular de 50 m de radi
a un ritme de 5 voltes cada 2 min i 37 s. Calculeu
a. La velocitat angular i lineal.
b. L’acceleració centrípeta.
16. Un cotxe tarda 15 s a fer una volta a una rotonda. Calculeu la velocitat angular amb què
es mou. Si s’ha desplaçat amb una velocitat mitjana de 60 km/h, quin és el perímetre de
la rotonda i l’acceleració normal?

Tema 4. Dinàmica
1. Quina força hem de fer sobre un cos de 105 kg de massa que està damunt d’una
superfície horitzontal, si volem que faci un recorregut de 25 m en 12 s? Suposeu que no
hi ha fregament entre la caixa i el pla horitzontal i que el cos està inicialment en repòs.
2. Un esquiador té una massa de 72 kg. Amb quina acceleració baixa per una pista que té
una inclinació de 12°, suposant que no hi ha fregament entre els esquís i la neu? Quant
tarda a baixar per la pista, si aquesta té una longitud total de 136 m, i si ell està
inicialment en repòs? Amb quina velocitat arriba a la base de la pista?

3. Un camió té una massa de 8 t i arrossega un remolc de 5,5 t. Si el conjunt està inicialment
en repòs, quina força mitjana ha de fer el camió per tal que adquireixi una velocitat de
31 km/h en un recorregut de 104 m? Quina és la tensió a què està sotmès l’enganxall
entre el camió i el remolc?

4. En la situació de la figura, se suposa que la corda i la politja tenen masses negligibles i
que no hi ha fregaments
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a. Quin ha de ser l’angle d’inclinació del pla, si m1 = 29 kg, m2 = 17 kg, i el conjunt
es mou amb velocitat constant?
b. Si l’angle val 30°, quina ha de ser la relació entre les masses perquè el conjunt es
mogui amb velocitat constant?
5. Un pèndol es construeix amb una corda de massa negligible i amb una bola de massa
525 g. El pèndol penja del sostre d’un vagó de tren, que porta un moviment rectilini
uniformement accelerat, tal com indica la figura

a. A què és degut que el pèndol estigui inclinat respecte a la vertical?
b. Suposant que l’acceleració del vagó és constant i val 3,2 m/s2, calculeu l’angle
que forma la corda amb la vertical.
6. El cable d’un muntacàrregues pot suportar una tensió màxima de 2 · 104 N, de manera
que, si se sobrepassa aquest valor, es pot trencar el cable. Amb quina acceleració
màxima pot pujar el muntacàrregues, si la seva massa és de 1250 kg i porta a dintre seu
una càrrega de 340 kg?
7. Una persona està a dintre d’un ascensor al damunt d’una bàscula calibrada en N.
a. Si l’ascensor puja amb acceleració de 3,1 m/s2 i la bàscula assenyala 774 N, quina
és la massa de la persona?
b. En quina situació la bàscula indica 522 N?
c. En quina situació la bàscula indica exactament el pes de la persona?
d. En quina situació indica 0?
8. La longitud d’una molla és de 20 cm quan l’estirem amb una força de 40 N, i de 25 cm
quan la força és de 60 N. Calculeu la longitud de la molla, quan no hi actua cap força, i
la seva constant elàstica.
9. Una molla té una constant elàstica de valor 250 N/m i està situada paral.lelament a un
pla inclinat un angle de 50 °. La molla està fixada a la part superior del pla i pengem del
seu extrem inferior un cos de massa desconeguda. Si la molla s’allarga una longitud de
7,5 cm, quant val la massa del cos?

10. Un cos de 50 kg està damunt d’un pla horitzontal. Experimentalment es pot veure que
el cos comença a moure’s quan la força horitzontal aplicada sobre ell val 300 N, i que,
després, si continuem aplicant la mateixa força, recorre 4,8 m en 3,5 s. Calculeu els
coeficients de fregament estàtic i dinàmic.
11. Un automòbil té una massa de 375 kg i puja per una carretera rectilínia que forma un
angle de 15° amb l’horitzontal. Si el coeficient de fregament dinàmic entre les rodes i la
carretera val 0,74, quina força ha de fer el motor de l’automòbil en les situacions
següents?
a. L’automòbil puja amb velocitat constant.
b. L’automòbil puja amb acceleració constant, de manera que recorre 50 m en 23s
12. En el sistema de la figura tenim els valors següents: m1 = 37 kg, m2 = 53 kg. Dibuixeu un
esquema de les forces que hi actuen i calculeu l’acceleració del sistema i la tensió de la
corda, en els casos següents:

a. No hi ha fergament.
b. El coeficient de fregament entre el pla i la massa m1 val 0,26.
13. En el sistema de la figura tenim els valors següents: m1 = 9,3 kg, m2 = 2,4 kg, 𝛼 = 54°.
Calculeu l’acceleració del sistema i la tensió de la corda:

a. Suposant que no hi ha fregament.
b. Suposant que el coeficient de fregament entre el pla inclinat i la massa m1 val
0,37.
14. En el sistema de la figura tenim els valors següents: m1 = 450 g, m2 = 790 g, 𝛼 = 38°, 𝛽=
29°. Calculeu l’acceleració del sistema i la tensió de la corda:
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a. Suposant que no hi ha fregament.
b. Suposant que el coeficient de fregament entre els plans inclinats i les masses val
0,08.
15. Un home tira de dos trineus amb una força de 117,6 N que forma un angle de 45° amb
l’horitzontal. Si els dos trineus tenen una massa de 15 kg i el coeficient de fregament
dels trineus amb la neu és de 0,02, calculeu:

a. L’acceleració dels trineus i la tensió de la corda que els uneix.
b. El valor de la força F perquè els trineus es moguin amb velocitat constant.
16. Quina velocitat mínima ha de dur un ciclista per poder efectuar un gir de la mort d’un
radi de 10 m?

Tema 5. Impuls i Quantitat de Moviment
1. Calculeu la quantitat de moviment dels cossos següents:
a. Un automòbil de 275 kg que es mou a una velocitat de 65 km/h.
b. Una persona de 72 kg que camina a una velocitat de 5,5 km/h.
c. Un avió de reacció de 45 t, que es mou a una velocitat de 950 km/h.
2. Un automòbil es mou a una velocitat de 110 km/h. El conductor acciona els frens durant
1,2 s i la seva velocitat disminueix fins a 80 km/h. Si la massa total és de 435 kg, calculeu:
a. La variació de la quantitat de moviment.
b. La força mitjana amb què es frena l’automòbil, aplicant el teorema de l’impuls
mecànic.
3. Una pilota de tennis de massa 21 g que es mou horitzontalment amb una velocitat de
75 km/h xoca contra una paret vertical i surt disparada en sentit contrari. Calculeu la
força mitjana efectuada per la paret sobre la pilota, suposant que ha actuat durant un
temps de 0,08 s, i que la pilota surt disparada amb la mateixa velocitat, en mòdul.
4. En el moment en què un tennista està a punt d’impulsar la pilota, de massa 25 g, aquesta
porta una velocitat de 84 km/h. Sabent que la força mitjana que aplica el jugador sobre
la pilota és de 26 N, i que aquesta actua durant un interval de temps de 0,05 s, calculeu
la velocitat final de la pilota, suposant que aquesta surt en la mateixa direcció, però en
sentit contrari, a la velocitat inicial.

5. Una pilota de golf de massa 30 g que està inicialment en repòs és impulsada pel jugador
agafant una velocitat de 104 km/h. Aplicant el teorema de l’impuls mecànic, estimeu
quina ha estat la força mitjana efectuada sobre la pilota, suposant que aquesta ha actuat
durant un interval de temps de 0,07 s.
6. Calculeu en mòdul la velocitat de retrocés d’un canó que té una massa de 275 kg, sabent
que dispara un projectil de massa 1,4 kg que surt amb una velocitat de 78 m/s.
7. Una vagoneta es mou sobre un carril horitzontal amb una velocitat de 24 km/h i porta
una persona de 71 kg de massa. En un moment determinat, la persona salta de la
vagoneta amb una velocitat de 2,3 m/s respecte del terra, en sentit contrari al del
moviment de la vagoneta. Feu un esquema que representi les situacions inicial i final, i
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calculeu la velocitat final de la vagoneta, sabent que aquesta té una massa de 198 kg i
sense tenir en compte el fregament.
8. Dos cotxes de masses M1 = 800 kg i M2 = 600 kg es mouen en direccions perpendiculars.
El primer, a una velocitat horitzontal v1 = 36 km/h, i el segon, a una velocitat vertical
v2= 18 km/h. Els cotxes xoquen de manera totalment inelàstica. Calculeu:
a. La velocitat, en mòdul i direcció, del conjunt després del xoc.
b. Quanta energia s’ha perdut en el xoc?
c. L’impuls mecànic que rep el cotxe de 800 kg.
9. Un bloc de fusta de 2 kg de massa està en repòs sobre una taula. El coeficient de fricció
entre el bloc i la taula és de 0’8. El bloc està unit a una molla de constant elàstica 100
N/m que està fixada per l’altre extrem. Una bala de 50 g de massa xoca contra el bloc i
s’hi enganxa. Suposant que el xoc és instantani i que la molla s’ha comprimit 10 cm,
calculeu:
a. La velocitat del conjunt immediatament després del xoc.
b. La velocitat inicial amb què s’ha disparat la bala.
c. L’energia que ha perdut en el xoc
10. Un cos de massa m que va a 1’5 m/s atrapa un altre cos de massa 2 m que va en la
mateixa direcció i sentit, però a 1 m/s. Després del xoc, el primer surt rebotat en direcció
perpendicular i cap amunt, i el segon surt amb un angle , a 2 m/s. Calculeu:
a. La velocitat amb què surt el primer cos.
b. L’angle amb què surt rebotat el segon cos.
c. És un xoc elàstic? Raoneu la resposta

Tema 6. Treball i Energia
1. Un nen vol arrossegar 5 m el carretó de 2 kg de massa per una superfície horitzontal i
ho fa mitjançant una corda que forma un angle de 45° amb la superfície, i amb una força
de 25 N. Si el coeficient de fregament entre les rodes del carretó i la superfície és de 0,1,
calculeu:

a. El treball que realitza cada una de les forces que actuen sobre el carretó.
b. El treball total. Comproveu que és igual al treball que realitza la força resultant.
2. Una grua aixeca una biga de 100 kg a una altura de 15 m i després desplaça la càrrega
horitzontalment 10 m. Calculeu:
a. Quant val el treball realitzat?
b. Quina potència útil té la grua si tarda 1 min a alçar la biga?

3. S’aixequen 100 m3 d’aigua a una altura de 30 m en un temps de 5 s. Calculeu la potència
de la bomba que aixeca l’aigua.
4. Una màquina de 8 CV funciona durant una hora i mitja. Quin treball ha desenvolupat?
Doneu el resultat en J i kWh.
5. Un objecte de 10 kg és arrossegat per una pista horitzontal una distància de 10 m, amb
una força constant de 100 N que forma un angle de 60° amb la direcció del
desplaçament. La força de fregament d’aquest objecte amb el terra és de 60 N. Calculeu:
a. El treball realitzat per la força aplicada, per la força de fregament i per la força
pes.
b. La potència total desenvolupada per totes les forces que hi actuen.
6. Un conductor circula a 80 km/h per una avinguda; a 50 m hi ha un semàfor que es posa
vermell i el conductor frena. L’automòbil i el conductor tenen una massa total de 1 000
kg, i la força de frenada que actua és de 2 000 N. Calculeu:
a. L’energia cinètica inicial del cotxe.
b. El treball realitzat per la força de frenada en els 50 m.
c. Raoneu si el cotxe s’aturarà just abans o després del semàfor.
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7. Un edifici té 12 pisos. Si cada pis fa 3,5 m d’alçària, calculeu per a una persona de 60 kg
de massa, i prenent la planta baixa com a referència de energia potencial gravitatòria
zero:
a. L’energia potencial gravitatòria que té si viu al 5è pis.
b. Quina és la variació de l’energia potencial gravitatòria si puja des del 2n pis fins
al terrat de l’edifici?
c. Quina és la variació de l’energia potencial gravitatòria si baixa des del 6è pis fins
al carrer?
8. Un cos de 2 kg cau des d’una altura de 5 metres. Determineu:
a. L’energia potencial del cos quan es troba a 1 metre del terra.
b. L’energia cinètica just abans de tocar amb el terra i la velocitat d’impacte amb el
terra
9. Una grua aixeca un bloc de 15 kg amb una força de 170 N vertical i cap amunt. Calculeu:
a. L’energia cinètica i la velocitat que porta el bloc al cap de 15 segons.
b. L’energia potencial al cap dels 15 segons.
c. La potència instantània que desenvolupa la grua en l’instant t=15 s.
10. Una força constant de 4 N actua formant un angle de 30º amb l’horitzontal sobre una
caixa de 2 kg de massa que descansa sobre una superfície horitzontal rugosa. La caixa
es mou a una velocitat constant de 50 cm/s. Determineu:
a. La força normal que exerceix la taula sobre la caixa i el coeficient de fricció.
b. La potència de la força aplicada.
c. El treball realitzat per la força de fricció durant 3 segons.

