
Model 2

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. Donat el sistema d’equacions lineals
x+ y = 1,
ax+ z = 0,
x+ (1 + a)y + az = a+ 1,

determina el paràmetre a, i resol sempre que es pugui, de manera que el sistema:

(a) tengui solució única, (4 punts)

(b) tengui infinites solucions, (4 punts)

(c) no tengui solució. (2 punts)

2. Considera la funció f : IR→ IR donada per

y = f(x) = x3 − 3x.

(a) Calcula l’equació de la recta tangent a la gràfica de la funció al punt d’abscissa
x = −1. (2 punts)

(b) Fes un esbós de la gràfica de y = f(x) i calcula: els punts de tall amb els eixos, els
extrems relatius i el comportament de la funció a l’infinit. (4 punts)

(c) Calcula l’àrea del recinte limitat per la gràfica de la funció donada i la recta y = 2.(4
punts)
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3. Considera el punt P = (2,−1, 1) i la recta r donada per

2x− 3y + 4z − 1 = 0
x+ 2y − 3z − 2 = 0

}
(r)

(a) Calcula l’expressió de l’equació cont́ınua de la recta r. (2 punts)

(b) Calcula l’equació del pla, Π, perpendicular a la recta r que passa pel punt P .(2 punts)

(c) Calcula el punt, Q, d’intersecció del pla Π amb la recta r. (3 punts)

(d) De totes les rectes que passen pel punt P = (2,−1, 1), calcula aquella que talla
perpendicularment a la recta r. (3 punts)

4. El nombre d’hores de vida d’un cert bacteri (tipus A) es distribueix segons una normal de
mitjana 110 hores i desviació t́ıpica de 0,75 hores. Calcula la probabilitat que, escollint a
l’atzar un bacteri:

(a) el seu nombre d’hores de vida sobrepassi les 112,25 hores. (4 punts)

(b) el seu nombre d’hores de vida sigui inferior a 109,25 hores. (4 punts)

D’un altre bacteri (tipus B) se sap que el nombre d’hores de vida es distribueix segons una
normal de mitjana 110 hores, però es desconeix la seva desviació t́ıpica. Experimentalment
s’ha comprovat que la probabilitat que un bacteri tipus B visqui més de 125 hores és 0,1587.
Calcula la desviació t́ıpica de la distribució del nombre d’hores de vida dels bacteris tipus B.
(2 punts)
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OPCIÓ B

1. Una empresa té tres mines: A, B i C, i en cada una, el mineral extret conté els elements
qúımics: ńıquel (Ni), coure (Cu) i ferro (Fe), en diferent concentració. Les concentracions
són:

• Mina A: Ni (1%), Cu (2%), Fe (3%),

• Mina B: Ni (2%), Cu (5%), Fe (7%),

• Mina C: Ni (1%), Cu (3%), Fe (1%).

Per obtenir 7 tones de ńıquel, 18 de coure i 16 de ferro en total, quantes tones de mineral
s’han d’extreure de cada mina?

(a) Planteja un sistema d’equacions que interpreti l’enunciat. (4 punts)

(b) Classifica el sistema. (2 punts)

(c) Resol el sistema. (4 punts)

2. Considera la funció f(x) = 3
x2−x

.

(a) Calcula el seu domini i els intervals de creixement i decreixement. (3 punts)

(b) Calcula una primitiva qualsevol de f(x). (4 punts)

(c) Calcula l’àrea delimitada per la gràfica de la funció y = f(x), l’eix OX i les rectes
x = 2 i x = 3. (3 punts)

3. Donada la recta r i el pla π

(r)
x− 1

2
=
y + 1

3
=
z + 2

−1
, (π) 3x−my + z = 1,

es demana si existeix algun valor del paràmetre m per al qual

(a) el pla i la recta són paral·lels. (4 punts)

(b) o bé, el pla conté la recta. (3 punts)

(c) o bé, el pla i la recta es tallen exactament en un punt. (3 punts)

En cada cas, si existeix, cacula’l.
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4. Una empresa de fabricació d’impressores té dos centres de producció, la fàbrica europea (E)
i la fàbrica asiàtica (A). L’1 % de les impressores de la fàbrica E i el 3% de les impressores
de la fàbrica A es produeixen amb un defecte. El mercat d’un determinat páıs s’abasteix
d’impressores procedents de la fàbrica E en un 80%, mentre que la resta prové de la fàbrica
A.

(a) Quina és la probabilitat que una impressora d’aquest páıs tingui el defecte?(4 punts)

(b) Si el páıs té, aproximadament, dos milions d’impressores fabricades per aquesta em-
presa, quantes tindran el defecte? (2 punts)

(c) Si s’escull a l’atzar una impressora d’aquest páıs i resulta ser una impressora defec-
tuosa, quina és la probabilitat que provingui de la fàbrica E? (4 punts)



Taula de la distribució normal N(0, 1)


