
Cognoms i Nom: Codi

Examen parcial de F́ısica - CORRENT CONTINU Model A
7 de març de 2019

Qüestions: 50% de l’examen
A cada qüestió només hi ha una resposta correcta. Encercleu-la de manera clara.
Puntuació: correcta = 1 punt, incorrecta = -0.25 punts, en blanc = 0 punts.

T1) Un telèfon mòbil t́ıpic té una bateria de 2000 mAh, de 4 V i pot funcionar 24 hores sense
recàrrega. Quants electrons circulen durant una descàrrega complerta? La càrrega de un
electró és −e = −1.6× 10−19C

a) 4.5× 1037 b) 4.5× 1022 c) 1.25× 1037 d) 1.25× 1022

T2) Connectem una resistència de càrrega R variable
directament als pols d’una bateria de valors carac-
teŕıstics (ε, r). Utilitzant el gràfic de la potència
consumida a la resistència externa R, determineu
quin és el valor de ε:

a) ε = 10V b) ε = 5V

c) ε = 20V d) No tenim informació suficient

T3) En el següent circuit sabem que la diferència de
potencial entre els punts A i B és VA−VB = 20 V.
Quins són els valors de les intensitats I1, I2 i I ,
respectivament?

a) 2A, 1A, 3A b) 2A, 7A, 9A

c) 2A, 0A, 2A d) 2A, 4A, 6A
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Qüestions (50% de l'examen) 
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1.- Per tal de fer una lectura fiable de la intensitat i la diferència de potencial, la resistència 
interna d'un amperímetre i la d'un voltímetre cal que siguin, respectivament 
a) Petita per l'amperímetre i petita pel voltímetre
b) Gran per l'amperímetre i gran pel voltímetre
c) Gran per l'amperímetre i petita pel voltímetre
d) Petita per l'amperímetre i gran pel voltímetre

2.- El dibuix mostra un tros de circuit que forma part d'un circuit 
de corrent continu més gran. Si la potència consumida per R3 és 
120 W, quant val la diferència de potencial entre A i B ?
a) 100 V
b) 140 V
c) 120 V
d) 80 V

3.- Si per un conductor metàl·lic circula un corrent continu d'intensitat I = 0.5 A, quants 
electrons hauran travessat una secció del conductor en 5 minuts? (la càrrega d’un electró és de 
1.602·10-19C) 
a) 9.4·1020

b) 1.6·1019

c) 5.8·1013

d) 6.2·1018

4.- 
Quins són els valors de les intensitats IR, Iε i I , respectivament ? 
a) 2A, -5A, 3A
b) 2A, 5A, 7A
c) 2A, -1A, 1A
d) 5A, 2A, 7A

5.-Dues resistències iguals de valor R connectades en sèrie, amb una diferència de potencial 
entre els seus extrems ∆V, consumeixen una potència P1. Si les connectem en paral·lel i 
mantenim la mateixa diferència de potencial ∆V, la potència consumida passa a ser P2. La
relació entre aquestes dues potències és: 
a) P2 = P1 / 4
b) P2 = 4  P1
c) P2 = 2  P1
d) P2 = P1
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T4) Al circuit de la figura, quina és l’energia del condensador un cop assolit l’estat estacionari?
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T1) Un mòbil aguanta sense recàrrega 2 dies. Quina és la potència mitjana de consum, si la
seva bateria és de caracteŕıstiques ǫ = 3.7V i Q = 1500mAh ?

a) 268mW b) 116mW c) 2.78W d) 416mW

T2) Al circuit de la figura, quina és l’energia del con-
densador un cop assolit l’estat estacionari?

a) 5 J b) 5mJ

c) 2.5 J d) 2.5mJ
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T3) A una festa popular s’han decorat els carrers amb cadenes de bombetes connectades en
sèrie a un endoll de 220V. Tot sovint una de les bombetes es crema. A continuació es
talla el cable, es retira la bombeta defectuosa i s’empalmen els dos extrems, resultant-ne
una nova cadena amb una bombeta menys. El nou conjunt:

a) consumeix la mateixa potència que consumia originalment

b) consumeix menys potència i per això dóna menys llum

c) consumeix més potència i per això dóna mes llum

d) consumeix més potència i per això dóna menys llum

T4) Una pila AA de fem 1.5V i resistència interna desconeguda proporciona un corrent màxim
de valor 3A (corrent de curtcircuit). Quina potència màxima pot consumir un llum
connectat a aquesta pila?

a) 1.125W b) 0.75W c) 2.25W d) 1.5W

T5) Un dispositiu elèctric amb dos terminals és tal que quan es connecta entre ells una re-
sistència de 1Ω, als seus extrems cauen 4V de tensió, però si es substitueix aquesta per
una altra de valor 2Ω, la tensió als seus extrems passa a ser de 6V. L’equivalent de
Thévenin d’aquest dispositiu consta d’una fem ǫ i una resistència interna r de valors:

a) ǫ = 12 V i r = 6Ω b) ǫ = 6 V i r = 2Ω

c) ǫ = 12 V i r = 2Ω d) ǫ = 2 V i r = 6Ω

a) 1.125 mJ

b) 125µJ

c) 250µJ

d) 0µJ

T5) Quina afirmació sobre el potencial elèctric és
correcta?

a) El potencial elèctric disminueix en la direcció i sentit del camp elèctric.

b) El potencial elèctric augmenta en la direcció i sentit del camp elèctric.

c) El potencial elèctric es constant en la direcció del camp elèctric.

d) Cap de les anteriors afirmacions és certa.



Cognoms i Nom: Codi

Examen parcial de F́ısica - CORRENT CONTINU Model B
7 de març de 2019

Qüestions: 50% de l’examen
A cada qüestió només hi ha una resposta correcta. Encercleu-la de manera clara.
Puntuació: correcta = 1 punt, incorrecta = -0.25 punts, en blanc = 0 punts.

T1) En el següent circuit sabem que la diferència de
potencial entre els punts A i B és VA−VB = 20 V.
Quins són els valors de les intensitats I1, I2 i I ,
respectivament?

a) 2A, 7A, 9A b) 2A, 4A, 6A

c) 2A, 1A, 3A d) 2A, 0A, 2A
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Qüestions (50% de l'examen) 
A cada qüestió només hi ha una resposta correcta. Encercleu-la de manera clara. 
Puntuació: correcta (1 punt), incorrecta (-0.25 punts), en blanc (0 punts). 

1.- Per tal de fer una lectura fiable de la intensitat i la diferència de potencial, la resistència 
interna d'un amperímetre i la d'un voltímetre cal que siguin, respectivament 
a) Petita per l'amperímetre i petita pel voltímetre
b) Gran per l'amperímetre i gran pel voltímetre
c) Gran per l'amperímetre i petita pel voltímetre
d) Petita per l'amperímetre i gran pel voltímetre

2.- El dibuix mostra un tros de circuit que forma part d'un circuit 
de corrent continu més gran. Si la potència consumida per R3 és 
120 W, quant val la diferència de potencial entre A i B ?
a) 100 V
b) 140 V
c) 120 V
d) 80 V

3.- Si per un conductor metàl·lic circula un corrent continu d'intensitat I = 0.5 A, quants 
electrons hauran travessat una secció del conductor en 5 minuts? (la càrrega d’un electró és de 
1.602·10-19C) 
a) 9.4·1020

b) 1.6·1019

c) 5.8·1013

d) 6.2·1018

4.- 
Quins són els valors de les intensitats IR, Iε i I , respectivament ? 
a) 2A, -5A, 3A
b) 2A, 5A, 7A
c) 2A, -1A, 1A
d) 5A, 2A, 7A

5.-Dues resistències iguals de valor R connectades en sèrie, amb una diferència de potencial 
entre els seus extrems ∆V, consumeixen una potència P1. Si les connectem en paral·lel i 
mantenim la mateixa diferència de potencial ∆V, la potència consumida passa a ser P2. La
relació entre aquestes dues potències és: 
a) P2 = P1 / 4
b) P2 = 4  P1
c) P2 = 2  P1
d) P2 = P1
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T2) Quina afirmació sobre el potencial elèctric és
correcta?

a) El potencial elèctric es constant en la direcció del camp elèctric.

b) El potencial elèctric augmenta en la direcció i sentit del camp elèctric.

c) El potencial elèctric disminueix en la direcció i sentit del camp elèctric.

d) Cap de les anteriors afirmacions és certa.

T3) Un telèfon mòbil t́ıpic té una bateria de 2000 mAh, de 4 V i pot funcionar 24 hores sense
recàrrega. Quants electrons circulen durant una descàrrega complerta? La càrrega de un
electró és −e = −1.6× 10−19C

a) 1.25× 1037 b) 4.5× 1022 c) 4.5× 1037 d) 1.25× 1022

T4) Connectem una resistència de càrrega R variable
directament als pols d’una bateria de valors carac-
teŕıstics (ε, r). Utilitzant el gràfic de la potència
consumida a la resistència externa R, determineu
quin és el valor de ε:

a) ε = 5V b) ε = 20V

c) ε = 10V d) No tenim informació suficient

T5) Al circuit de la figura, quina és l’energia del condensador un cop assolit l’estat estacionari?
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Qüestions: 50% de l’examen
A cada qüestió només hi ha una resposta correcta. Encercleu-la de manera clara.
Puntuació: correcta = 1 punt, incorrecta = -0.25 punts, en blanc = 0 punts.

T1) Un mòbil aguanta sense recàrrega 2 dies. Quina és la potència mitjana de consum, si la
seva bateria és de caracteŕıstiques ǫ = 3.7V i Q = 1500mAh ?

a) 268mW b) 116mW c) 2.78W d) 416mW

T2) Al circuit de la figura, quina és l’energia del con-
densador un cop assolit l’estat estacionari?

a) 5 J b) 5mJ

c) 2.5 J d) 2.5mJ
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T3) A una festa popular s’han decorat els carrers amb cadenes de bombetes connectades en
sèrie a un endoll de 220V. Tot sovint una de les bombetes es crema. A continuació es
talla el cable, es retira la bombeta defectuosa i s’empalmen els dos extrems, resultant-ne
una nova cadena amb una bombeta menys. El nou conjunt:

a) consumeix la mateixa potència que consumia originalment

b) consumeix menys potència i per això dóna menys llum

c) consumeix més potència i per això dóna mes llum

d) consumeix més potència i per això dóna menys llum

T4) Una pila AA de fem 1.5V i resistència interna desconeguda proporciona un corrent màxim
de valor 3A (corrent de curtcircuit). Quina potència màxima pot consumir un llum
connectat a aquesta pila?

a) 1.125W b) 0.75W c) 2.25W d) 1.5W

T5) Un dispositiu elèctric amb dos terminals és tal que quan es connecta entre ells una re-
sistència de 1Ω, als seus extrems cauen 4V de tensió, però si es substitueix aquesta per
una altra de valor 2Ω, la tensió als seus extrems passa a ser de 6V. L’equivalent de
Thévenin d’aquest dispositiu consta d’una fem ǫ i una resistència interna r de valors:

a) ǫ = 12 V i r = 6Ω b) ǫ = 6 V i r = 2Ω

c) ǫ = 12 V i r = 2Ω d) ǫ = 2 V i r = 6Ω

a) 125µJ

b) 1.125 mJ

c) 250µJ

d) 0µJ



Cognoms i Nom: Codi

Examen de F́ısica - CORRENT CONTINU
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Problema: 50% de l’examen

Considereu el circuit de la figura, on totes les
fonts de tensió són bateries reversibles. Si, com
es mostra, l’interruptor S està obert, determineu:

a) La potencia subministrada (generada) o ab-
sorbida (consumida) per cadascuna de les ba-
teries.

b) El potencial elèctric al punt A.

c) El circuit equivalent Thévenin entre els punts A i B.

d) La intensitat que circularia per l’interruptor si el tanquessim.

RESOLEU EN AQUEST MATEIX FULL



Respostes correctes de les qüestions del Test

Qüestió Model A Model B

T1) b c

T2) a c

T3) a b

T4) b c

T5) a a

Resolució del Model A

T1) La càrrega total de bateria és Q = 2000 · 10−3A 3600s = 7200C El corresponent
nombre de electrons és Q/e = 7200C/1.6× 10−19C = 4.5× 1022

T2) La potència consumida en la resistència de càrrega, P = RI2 = Rε2/(r + R)2, és
màxima quan R = r. El màxim en el gràfic es produeix quan R = 5Ω, P = 5W.
Per tant, r = 5Ω. La màxima potència transferida és de P = ε2/(4r), ε =

√
4Pr =√

4 · 5W · 5Ω = 10V .

T3) A la branca on hi ha R1 tindrem I1 ·R1 = VAB i I1 = VAB/R1 = 20V/10Ω = 2A. A la
branca on hi haR2 tindrem I2·R2+ε = VAB i I2 = (VAB−ε)/R2 = (20V−15V )/5V =
1A. Per tant la intensitat total serà I = I1 + I2 = 3A.

T4) A l’estat estacionari no circula cap corrent per la branca on hi ha el condensador, i
per tant només hi ha intensitat per la malla externa. L’equació de balanç de tensions
en aquesta és (10Ω + 10Ω)I = 15V + 5V , i per tant I = 1A. A partir d’aqúı, la
diferència de potencial entre els punts A i B és VA − VB = 15V − 10Ω · 1A = 5V , i
l’energia del condensador U = CV 2 = 10× 10−6F (5V )2/2 = 125µJ .

T5) El potencial elèctric disminueix en la direcció i sentit de la ĺınia del camp elèctric.



Resolució del Problema

a) Si S està obert, només circula corrent per la malla exterior i, com que ε1 > ε3, ho
fa en sentit horari amb una intensitat I = (ε1 − ε3)/(R1 +R3 + r1 + r3) = 0.5 A.

La bateria 1 treballa com un generador perquè la intensitat surt pel born positiu
i, per tant, subministra una potència P1 = ε1I − r1I2 = 5.75 W. La 3, però, és un
receptor que consumeix una potència P3 = ε3I + r3 I

2 = 3.25W . En canvi, com que
no circula intensitat per la bateria 2, aquesta no subministra ni absorbeix energia.

b) Tenint en compte que B està connectat a terra, el seu potencial és VB = 0. Per
tant, el potencial en A és el canvi de potencial que ens trobem quan anem de B a
A. I si anem per la branca de la bateria 1, com que anem en el sentit del corrent,
tenim VA = VA − VB = −R1I + ε1 − r1I − ε2 = 6 V, on hem tingut en compte que
per R2 no passa corrent.

c) El circuit Thévenin és una font de tensió εTh en sèrie amb una resistència RTh.
El valor de εTh és la diferència de potencial entre A i B quan estan en circuit obert,
això és εTh = VA − VB = 6 V. La resistència RTh la calculem segons l’esquema
següent, amb el resultat RTh = 9 Ω:

d) Tancar l’interruptor S és equivalent a curtcircuitar A i B del circuit Thévenin, d’on
és immediat veure que d’A a B circula Icc = εTh/RTh = (6/9) A = 0.67 A.


