
Model 3

Contestau de manera clara i raonada quatre qüestions qualssevol, escollides d’entre les dues
opcions, A i B, proposades.

Disposau de 90 minuts. Cada qüestió es puntua sobre 10 punts. La qualificació final s’obté de
dividir el total de punts obtinguts entre 4. Només es tindran en compte les respostes clarament
justificades i raonades usant llenguatge matemàtic o no matemàtic, segons correspongui. Es
valoraran negativament els errors de càlcul.

Podeu utilitzar calculadora de qualsevol tipus, cient́ıfica, gràfica o programable, però no
s’autoritza l’ús de les que puguin emmagatzemar o transmetre informació.

OPCIÓ A

1. Donada l’equació matricial
M ·X + N = P,

on X és la matriu incògnita i

M =

(
−1 a
a a

)
, N =

(
3 4
3 4

)
, P =

(
5 6
3 4

)
.

(a) Per a quins valors del paràmetre a existeix la matriu inversa de M? (1 punt)

(b) Calcula la matriu inversa de M . (3 punts)

(c) Per a a = 2, resol l’equació matricial, si és possible. (3 punts)

(d) Per als valors de a per als quals existeix la matriu inversa de M , resol l’equació
matricial. (3 punts)

2. Considera la funció

f(x) =
1

(x− 3)(x + 3)
.

(a) Determina: el domini, els intervals de creixement i decreixement, les coordenades dels
màxims i mı́nims i el limx→±∞ f(x). (2 punts)

(b) Fes un esbós de la gràfica. (1 punt)

(c) Obté els valors de A i B per als quals (3 punts)

f(x) =
A

x− 3
+

B

x + 3
.

(d) Calcula l’àrea de la regió limitada per la gràfica de la funció, l’eix OX i les rectes
d’equacions x = −2 i x = 2. (4 punts)



Model 3. Opció A. Segueix.

3. Donades les rectes

(I)

{
15x + 12y − 14z = −17,

8x− y − 5z = 23,
(II)

{
9x + 5y − 2z = 5,

24x− 2y − 13z = 67.

(a) Calcula un vector posició i un vector director de cada una. (4 punts)

(b) Calcula l’equació vectorial de cada una. (2 punts)

(c) Calcula el rang de la matriu formada pels dos vectors directors i el vector diferència,
o vector resta, dels dos vectors posició obtinguts. (2 punts)

(d) De l’anterior rang, dedueix la posició relativa d’ambdues rectes. (2 punts)

4. Tenim tres urnes, la primera conté 2 bolles blaves; la segona, 1 bolla blava i 1 de vermella;
la tercera, 2 bolles vermelles. Fem l’experiment aleatori

“Triam una urna a l’atzar i extraiem una bolla”

Suposa que totes les urnes tenen la mateixa probabilitat de ser escollides.

(a) Calcula la probabilitat del succés R = “bolla extreta vermella” (5 punts).

(b) Si la bolla extreta resulta que és vermella, quina és la probabilitat que l’urna escollida
hagi estat la tercera? (5 punts).



Model 3

OPCIÓ B

1. Donades les matrius A i B,

A =

 2 3 x
4 6 8
6 9 12

 , B =

 1 2
0 1
1 0

 ,

(a) calcula A ·B i (A ·B)t, on la “t” indica matriu transposada. (4 punts)

(b) és possible calcular B2? Si ho és, calcula-la. (1 punt)

(c) per als diferents valors de x, calcula el rang de la matriu A. (5 punts)

2. En un aquari, l’estudi de l’evolució de la població de peixos s’ha modelat segons la funció
t→ P (t),

P (t) =
√
t + 1−

√
t,

on la variable t, que és un nombre real major o igual que zero, mesura el nombre d’anys
transcorreguts des de l’1 de gener de l’any 2000 i P (t) indica nombre d’individus, en milers,
en l’instant de temps t. Segons el model, calcula:

(a) La població que hi havia l’1 de gener de l’any 2000 i la població que hi haurà a la fi
de l’any 2020. (1 punt)

(b) La mida de la població (en nombre d’individus) a llarg termini. (3 punts)

(c) L’any en el qual s’arriba a la població mı́nima i quants individus hi haurà. (4 punts)

(d) Fes un esbós de la gràfica de l’evolució poblacional t→ P (t). (2 punts)

3. Donats els plans

(I) 3x− ay + 2z− (a− 1) = 0, (II) 2x− 5y + 3z− 1 = 0, (III) x+ 3y− (a− 1)z = 0,

(a) Demostra que, per a qualsevol valor del paràmetre a, no n’hi ha cap parell que siguin
paral·lels. (4 punts)

(b) Estudia la seva posició relativa, segons els diferents valors del paràmetre a.(6 punts)

4. El pes d’un grup de persones segueix una distribució normal de mitjana 54,3 kg i desviació
t́ıpica de 6,5 kg.

(a) Quin és el percentatge de persones amb pes superior a 57 kg? (3 punts)

(b) Quin percentatge de persones pesen entre 50 i 57 kg? (4 punts)

(c) Si s’escull una persona a l’atzar que està dins del 70% de les persones que menys
pesen, com a màxim, quants quilos hauria de pesar? (3 punts)



Taula de la distribució normal N(0, 1)


