Model 1
Contestau de manera clara i raonada quatre qüestions qualssevol, escollides d’entre les vuit
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.
Es permet utilitzar calculadora cientı́fica bàsica. No es permet l’ús de calculadores gràfiques
ni programables, ni de dispositius amb accés a Internet o aparells que puguin transmetre o
emmagatzemar informació.

1. Considera les matrius:

A=

1 2
1 0




,

B=

3
1
2 −5


.

(a) Calcula’n els determinants: det(A), det(B).

(2 punts)

(b) Calcula la matriu producte B · A, la matriu transposada (B · A)t .

(3 punts)

(c) Perquè es compleixi la relació A · X = B · A, quantes files i columnes ha de tenir la
matriu X?
(2 punts)
(d) Calcula la matriu X que satisfà la relació

(3 punts)

A · X = B · A.
2. Una empresa fabrica tres tipus de bombeta: A, B i C. La bombeta tipus A té 10 punts
LED, la tipus B té 20 punts LED, i la tipus C té 50 punts LED. El nombre de bombetes de
10 punts LED fabricades diàriament és λ vegades el nombre de bombetes de 50 punts LED.
A l’empresa l’interessa saber quantes bombetes de cada tipus pot fabricar diàriament.
(a) Si λ = 2, i aquesta empresa usa, diàriament, 30000 punts LED amb els quals fabrica
1300 bombetes:
(i) planteja el sistema d’equacions lineals d’aquest problema.
(3 punts)
(ii) classifica el sistema d’equacions lineals i, si és possible, determina quantes bombetes de cada tipus es poden fabricar.
(4 punts)
(b) Si λ = 3, i l’empresa fabrica diàriament 1000 bombetes; classifica el sistema d’equacions lineals i determina el nombre de punts LED necessaris.
(2 punts)
En aquest cas, quantes bombetes de cada tipus es poden fabricar?
(1 punt)

3. Considera la funció f : IR −→ IR definida per
( ax
e

f (x) =

−1
2x

si x 6= 0,

b

si x = 0.

(a) Estudia la continuı̈tat de la funció f als punts x0 6= 0.

(3 punts)

(b) Calcula la relació que hi ha d’haver entre a i b perquè f sigui una funció contı́nua al
punt x0 = 0.
(5 punts)
(c) Si per als valors de a = 2 i b = 1, f és una funció derivable al punt x = 0, calcula
f 0 (0).
(2 punts)
4. El nombre d’individus d’una població en un determinat instant de temps, t, expressat en
milions d’individus, ve donat per la funció
P (t) =

15 + t2
,
(t + 1)2

on la variable real t ≥ 0 mesura el nombre d’anys transcorreguts des de l’1 de gener de
l’any 2000.
(a) Calcula la població que hi havia l’1 de gener de l’any 2000.

(2 punts)

(b) Prova que el nombre d’individus de la població assoleix un mı́nim. Quin any s’assoleix
aquest mı́nim? Quants d’individus hi haurà l’any del mı́nim?
(4 punts)
(c) Calcula la grandària de la població, això és el nombre d’individus, que hi haurà a
llarg termini.
(4 punts)
5. Donades les rectes

(I)

y = x + 3,
z = 2x + 2,


(II)

y = − 21 ,
x = 2z + 3,

(a) Calcula l’equació vectorial de cada una de les rectes (I) i (II).

(1 punt)

(b) Si és possible, calcula el pla paral·lel a la recta (II) que conté a la recta (I).(3 punts)
(c) Calcula el pla perpendicular a la recta (II) que passa pel punt (−1, 0, 2).

(3 punts)

(d) Calcula la recta de direcció perpendicular a les de les rectes (I) i (II) que passa per
l’origen.
(3 punts)

6. Donats els punts
P = (1, 0, 1),

Q = (1, 1, 0),

i

R = (0, 1, 1).

(a) Comprova que P , Q i R no estan alineats.

(2 punts)

(b) Calcula l’equació vectorial del pla que determinen P , Q i R.

(3 punts)

(c) Calcula l’àrea del triangle que té per vèrtexs P , Q i R.

(3 punts)

(d) Calcula, de forma raonada, la condició que han de complir a, b i c perquè els punts
P , Q, R i S = (a, b, c) pertanyin a un mateix pla.
(2 punts)
7. En una urna hi ha 12 bolles vermelles, 8 bolles blanques i 5 bolles blaves. Es realitza
l’experiment aleatori d’extreure dues bolles, consecutivament i sense devolució a l’urna.
Calcula la probabilitat dels següents esdeveniments:
(a) A=“les dues bolles són vermelles”

(2 punts)

(b) B=“les dues bolles són del mateix color”

(3 punts)

(c) C=“almenys una bolla és vermella”

(3 punts)

(d) D=“cap de les dues bolles és vermella”

(2 punts)

8. L’alçada de les persones d’una classe es distribueix segons una normal de mitjana 160 cm
i desviació tı́pica 10 cm. Calcula la probabilitat que, escollida a l’atzar una persona de la
classe, la seva alçada:
(a) sobrepassi els 170 cm.

(3 punts)

(b) sigui menor que 155 cm.

(3 punts)

(c) estigui compresa entre 155 cm i 170 cm

(4 punts)

Taula de la distribució normal N (0, 1)

