
Model 3

Contestau de manera clara i raonada una de les dues opcions proposades. Es disposa de
90 minuts.

Cada qüestió es puntua sobre 10 punts. La qualificació final s’obté de dividir el total
entre 4. Es valoraran la correcció i la claredat en el llenguatge (matemàtic i no matemàtic)
emprat per l’alumne. Es valoraran negativament els errors de càlcul.

Podeu utilitzar calculadora de qualsevol tipus, cient́ıfica, gràfica o programable, però no
s’autoritzarà l’ús de les que portin informació emmagatzemada o puguin transmetre-la.

OPCI
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1. Calculau una matriu X que satisfaci: (6 punts)

0

@
1 0 0
0 2 0
0 0 3

1

A · X =

0

@
1 0 �1
0 0 0
9 3 �3

1

A + 2 ·

0

@
1 1 1
2 3 0
3 4 5

1

A

Calculau, si és possible, la matriu inversa de X. (4 punts)

2. El rendiment dels treballadors d’una fàbrica (valorat en una escala de 0 a 100), durant
una jornada de 8 hores, ve donat per la funció:

r(t) =

8
�<

�:

�10t2 + 60t, si 0  t < 4,

80, si 4  t < 6,

170 � 15t, si 6  t  8,

on t és el temps en hores.

a) Determinau els intervals de creixement i decreixement. Quin és el rendiment màxim?
(6 punts)

b) En quins instants de la jornada laboral el rendiment se situa a la meitat de l’escala?
(4 punts)

3. Una urna conté 6 boles vermelles i 2 de negres. Es disposa, a més, d’una baralla espanyola1

de 48 cartes i d’una baralla de pòquer (o baralla francesa)2 de 52 cartes. S’extreu una bola
a l’atzar. Si és vermella, s’extreu a l’atzar una carta de la baralla espanyola. Si és negra
s’extreu a l’atzar una carta de la baralla de pòquer.

a) Calculau la probabilitat que la carta extreta sigui figura. (6 punts)
b) Si la carta extreta ha estat figura, quina és la probabilitat que la bola extreta sigui

vermella? (4 punts)
1
la baralla espanyola té 48 naips, repartits entre quatre pals: ors, copes, espases i bastos. La baralla de

48 cartes està numerada de l’1 (as) al 9, sent les figures el 10 (sota), l’11 (cavall) i el 12 (rei)

2
la baralla francesa consta de 52 cartes distribu

¨

ıdes entre 4 pals (cors, diamants, piques i trèvols), i

numerades de l’1 (o as) al 10, seguides per les figures, que porten la J (de la veu anglesa jack o patge), la

Q (de queen o reina) i la K (de king o rei).

1

Model I

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 cient́ıfica 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 El vaixell de Dénia a Eivissa porta automòbils i camions a la bodega. Cada camió ocupa quatre places

d’automòbil. La superf́ıcie total de la bodega permet situar-hi fins a 200 automòbils. Cada automòbil

pesa 1000 kg, i cada camió, 9000 kg. El pes total permès per a la càrrega és de 300 000 kg. La companyia

cobra 50 euros per cada automòbil i 300 euros per cada camió.

a) Plantejau la maximització del benefici de la companyia com un problema de programació lineal. (4

punts)

b) Dibuixau la regió factible per a la solució, indicant les rectes i vèrtexs que la delimiten. (4 punts)

c) Calculau el nombre de cotxes i camions que s’han de carregar per tal d’obtenir un benefici màxim.

Determinau també aquest benefici màxim. (2 punts)

2 Donades les matrius de la forma A =

0

@
a 1 0

0 b 1

0 0 c

1

A
.

a) Calculau A

2
. (2 punts)

b) Trobau a, b, c tals que A

2
=

0

@
1 0 1

0 1 0

0 0 1

1

A
. (8 punts)

3 En una botiga de fruita hem comprat pomes a 0.5 euros cadascuna, alvocats a 1 euro i pinyes a 1.5

euros la peça. En arribar a la caixa ens adonam que portam 70 peces de fruita, el cost total de les quals

és de 68 euros. També observam que si les pomes que portam fossin alvocats i els alvocats fossin pomes,

la compra ens sortiria 4 euros més barata.

a) Identificau les variables i interpretau l’enunciat com un conjunt d’equacions lineals. (5 punts)

b) Determinau el nombre de peces de cada fruita que hem comprat. (5 punts)

4 Considerem la funció definida a trossos següent

f(x) =

8
<

:

�4x + a si x  �2

x

2 � 5 si �2 < x < 1

�7x + 3 si x � 1

a) Calculau els valors de a perquè f(x) sigui cont́ınua. (3 punts)



b)

´

Es f(x) derivable per a = 1? (3 punts)

c) Per a = 0, determinau els intervals de creixement i decreixement de f(x). (4 punts)

5 El nombre d’individus, en milions, d’una població ve determinat per la funció

P (t) =

2 + t + t

2

t

2
+ 2t + 1

,

on t � 0 mesura el nombre d’anys transcorreguts.

a) Quina és la població inicial (t=0) i la població després de 5 anys? (2 punts)

b) A partir de quin moment la població serà inferior a un milió d’individus? (4 punts)

c) Amb el pas dels anys, cap a quin valor tendirà el nombre d’individus de la població? (4 punts)

6 Considerau la funció f(x) =

3
x

+ 8.

a) Trobau els punts de la gràfica en els quals la recta tangent és paral·lela a la recta 3x + 4y + 5 = 0.

(4 punts)

b) Calculau les equacions de les rectes tangents als punts trobats a l’apartat anterior. (2 punts)

c) Calculau l’àrea compresa entre la gràfica de la funció f(x) i les rectes x = 2, x = 4 i y = 0. (4

punts)

7 En una mostra aleatòria de 256 individus s’ha obtingut una edat mitjana de 17.4 anys. Se sap que la

desviació t́ıpica de la població normal de la qual procedeix aquesta mostra és de 2 anys.

a) Calculau un interval de confiança del 95% per estimar l’edat mitjana de la població. (5 punts)

b) Calculau la mida mı́nima de la mostra que s’ha de prendre perquè en estimar l’edat mitjana

d’aquesta població amb un nivell de confiança del 92%, l’error comès sigui inferior a 0.5 anys.

(5 punts)

8 En una determinada població resideixen 5000 persones en el centre i 10000 a la perifèria. Se sap que

el 95% dels residents en el centre i que el 20% dels que viuen a la perifèria opina que l’ajuntament hauria

de restringir l’accés de vehicles privats al centre urbà. Es tria a l’atzar un resident de la població.

a) Quina és la probabilitat que estigui a favor de restringir l’accés de vehicles privats al centre de la

ciutat? (3 punts)

b) Quina és la probabilitat que resideixi en el centre i estigui a favor de la restricció d’accés?

(3 punts)

c) Si la persona triada opina que s’hauria de restringir l’accés, quina és la probabilitat que resideixi

en el centre de la ciutat? (4 punts)



Taula de la distribució normal N(0, 1).


