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PART CIENTÍFICA, MATEMÀTICA I TÈCNICA 
B) CIÈNCIES NATURALS 

Duració: 45 minuts

1. Indica si són vertaderes (V) o falses (F) les afirmacions: [0,25 punts per
cada resposta correcta, fins a 1 punt]

La llet de vaca és una mescla homogènia.
El nom químic del sulfur de ferro és FeS.
L’aire pur del camp és una substància pura.
L’equació química:  Cd + 2 HCl → CdCl2 + H2 , està correctament ajustada.

b) Indica si es tracta de canvis físics (F) o químics (Q) [0,20 punts per cada
resposta correcta, fins a 1 punt]

a) fer sucre cremat 
b) deixar caure una pedra  
c) elaborar pa 
d) fer glaçons
e) encendre una foguera 

2. a) Completa el text amb el concepte corresponent. Tria  entre: simbiosi,
cloroplasts,  reacció  química,  autòtrofa,  nutrició,  heteròtrofa,  relació,  glúcids,
lípids,  fotosíntesi,  nutrients,  reproducció. [0,20  punts  per  cada  resposta
correcta, fins a 1 punt]

La funció  de __________ és  el  procés mitjançant  el  qual  els  éssers  vius
prenen aliments, els aprofiten i  n’expulsen finalment les substàncies deixalla
produïdes. Segons els tipus de ____________ els éssers vius es classifiquen
en autòtrofs i heteròtrofs.

 La  ✔ __________ és el  procés mitjançant el  qual  els éssers vius que
tenen  nutrició  _____________,  com  les  plantes,  les  algues  i  alguns
bacteris, transformen el diòxid de carboni (CO2) i l'aigua (H2O) en hidrats
de carboni a partir de la llum solar. En el procés alliberen energia i oxigen
(O2).

 ✔ En canvi, un animal té nutrició ____________, és a dir, ha d'alimentar-
se d'altres éssers vius per aconseguir la matèria orgànica que necessita
per viure.
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b) Escriu a l’interior de cada quadre el concepte corresponent. Tria entre:
fotosíntesi, glúcids,  carn i peix,  metabolisme,  vitamines,  hormones, proteïnes,
lípids, vacunes,  fibra, oli  d’oliva,  minerals,  aigua.  [0,20  punts  per  cada
resposta correcta, fins a 1 punt]

El conjunt de reaccions químiques que permeten el funcionament de
les cèl·lules s’anomena...

Ens ajuden a construir la major part del nostre cos.  Les trobem als
llegums, el peix, la carn, els ous, la llet...

Nutrients  que  proporcionen  energia  que  emmagatzemen en  els
teixits fins que la necessitem

Nom dels nutrients que contenen: el pa, l’arròs, la pasta i les creïlles.
Tenen com a funció principal aportar energia a l’organisme.

No  és  un  nutrient  ja  que  l’expulsem  i  no  s’aprofita,  però  és
imprescindible  perquè  els  nostres  budells  funcionen.  Es  troba  en
fruites, verdures, llegums, fruites seques, productes integrals, etc.

3.  Els  recursos  naturals  poden  ser  materials  o  energètics  si  tenim en
compte l'ús que  en  fem.  També poden ser renovables o no renovables
depenent  de  la  relació  entre  la  taxa  d'extracció  i  de  regeneració  als
sistemes naturals.
Alguns recursos com l'aigua o la fusta, per exemple, es poden considerar
renovables o no renovables segons el ritme d’extracció de l'ambient.
a. Defineix recurs renovable [0.5 punts] i recurs no renovable. [0.5 punts]
b. Completa la taula amb els recursos:  carbó,  energia hidràulica,  urani,
alumini, diamants. [0,20 punts per cada resposta correcta, fins a 1 punt]

Recurs Material Recurs Energètic

Recurs renovable  

Recurs no renovable
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4.  a)  Cita  quatre  hàbits  per  previndre  les  malalties cardiovasculars.  [1
punt]

b) Relaciona cada microorganisme amb les malalties que provoquen. [0,25
punts per cada resposta correcta, fins a 1 punt]

Microorganismes Malalties

1. Virus
2. Protozou
3. Fongs
4. Bacteris

A. Peu d'atleta, candidiasi
B. Grip, SIDA, pigota, pallola, hepatitis,...
C. Malària, paludisme,...
D. Tuberculosi, salmonel·losi. 

1.  ___      2.  ____     3. ____      4.   _____

5.  Un  automòbil  que  circula  a  velocitat constant  per  una  trajectòria
rectilínia recorre 50 km en mitja hora. Digues:
a) El nom del tipus de moviment que porta. [0,5 punts]
b)  La velocitat en km/h  [0,5  punts] i en unitats del sistema internacional.
[0,5 punts]
c) L’espai que recorre després de circular 2 hores i mitja. [0,5 punts]
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