PROVA PER A L'OBTENCIÓ DEL TÍTOL DE
GRADUAT EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

1r COGNOM _____________________________________________________________________

2n COGNOM _____________________________________________________________________

NOM _____________________________________________

EDAT ________

HOME

DONA

DATA DE NAIXEMENT _________________________________________

LOCALITAT ____________________________ PROVÍNCIA ______________________________

LLOC D’ EXAMEN ________________________________________________________________

DATA _____________________________

PRIMERA PART

JUNY 2016

Observació: Aquesta part de la prova es presenta en castellà i en valencià.
Heu de triar només una de les opcions.

CIENTIFICOTECNOLÒGIC

- Mòdul: Processos i instruments matemàtics

- Mòdul: Naturalesa, Ecologia i Salut

- Mòdul: Ciències i Tecnologia
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PROCESSOS I INSTRUMENTS MATEMÀTICS
1. En una biblioteca es presten llibres de dilluns a dijous. La setmana
passada es van prestar: dilluns els 2/9, dimarts els 2/5, dimecres els 3/10 i
dijous la resta. Calculeu la fracció de préstecs de dijous i indiqueu quin
dia es van prestar més llibres i quin menys. (Puntuació: 2 punts)

2. Calculeu el perímetre i l'àrea de la zona ombrejada. (Suposem que els
eixos estan graduats en centímetres). (Puntuació: 2 punts)
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3. En un empresa treballen 80 persones. Usen ulleres el 30 % dels homes i
el 24 % de les dones. Si el nombre total de persones que usa ulleres és
21. Quants homes i quantes dones hi ha en l'empresa? (Puntuació: 2 punts)

4. Les dades sobre el nombre d'accidents que s'han produït l'últim any en
una empresa de 100 treballadors estan arreplegats en la taula següent:
(Puntuació: 2 punts)
Nombre d'accidents

0

Nombre de treballadors
que pateixen accidents

70

1

2

3

10

8

a) Completeu la taula.

b) Calculeu la mitjana, la mediana i la moda de la distribució.
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c) Si triem una persona a l'atzar, calculeu la probabilitat que:
1) No haja patit cap accident.

2) Haja patit més d'un accident.

5. Un transportista aplica als seus clients la tarifa següent: 45 € d'entrada i
50 cèntims per km: (Puntuació: 2 punts)
a) Escriviu la funció que b) Dibuixeu en uns eixos de coordenades la
relaciona el cost d'un transport gràfica de la funció.
amb el nombre de km del
trajecte.

c) Quant cobrarà per realitzar un transport a una distància de 120 km?

d) Quants km ha recorregut en realitzar un treball pel qual ha cobrat 81 €?

PUNTUACIÓ: PROCESSOS I INSTRUMENTS MATEMÀTICS
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NATURALESA, ECOLOGIA I SALUT

1. Observeu la imatge i contesteu: (Puntuació: 2 punts)
a)

Quin aparell representa?

b)

Indiqueu el nom de les parts
assenyalades:
1.
2.
3.
4.

c)

d)

Quin nom reben les cèl·lules
que
formen
els
òrgans
representats pel número 1?
Quin líquid produeixen les
aquestes cèl·lules?

Indiqueu el nom de dos malalties i dos hàbits de vida
saludables relacionats amb aquest aparell.
Malalties:
Hàbits saludables:

2. El color del cabell en els sers humans, com altres característiques
físiques, l'heretem dels nostres progenitors. Açò no significa que hàgem
de tindre el mateix color de cabell que la nostra mare o el nostre pare.
Una cosa és la informació genètica que rebem d'ells (el genotip) i, una
altra distinta, la informació que finalment s'expressa, és a dir, la que es
veu (el fenotip).
Sabent que, en el ser humà, el cabell castany domina sobre el cabell ros,
si una dona de cabell castany té fills amb un home de cabell ros, indiqueu
si les següents afirmacions seran verdaderes (V) o falses (F): (Puntuació:
1 punt)
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V/F
a)

Cap dels fills/es podrà tindre el cabell castany.

b)

Cap dels fills/es podrà tindre el cabell ros.

c)

Si la dona és heterozigota, aquesta parella pot tindre
descendència tant de cabell castany com de cabell ros.

d)

Els fills tindran el pèl castany i les filles tindran el pèl ros.

e)

Si la dona és homozigota, tots els descendents tindran el pèl
castany.

3. Segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE), a la Comunitat
Valenciana es van arreplegar 2'1 milions de tones de residus urbans l'any
2013. Contesteu les preguntes següents: (Puntuació: 3 punts)
a) Què entenem per "residu"?

b) Quins tipus de residus s'inclouen en els "residus sòlids urbans" (RSU)?

c) Expliqueu en què consisteix la "regla de les tres erres".
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d) Indiqueu quatre hàbits responsables per a contribuir com a ciutadans a la
"regla de les tres erres".

4. Relacioneu cada una de les següents malalties nutricionals amb la seua
descripció: (Puntuació: 1 punt)

1

Anèmia

A

2

Diabetis

B

3

Obesitat

C

4

Arteriosclerosi

D

5

Anorèxia

E

1

2

Alteració psicològica dels hàbits alimentaris
que condueix a una pèrdua de pes degut a
una percepció distorsionada del propi cos.
Excés de greix corporal que condueix a un
pes elevat de l'organisme.
Engrossiment de la paret interna de les
artèries degut a l'acumulació de plaques de
colesterol.
Dèficit d'hemoglobina en la sang que pot ser
degut a diverses causes, sovint a la falta de
ferro.
Incapacitat de l'organisme per a regular la
concentració de glucosa en la sang.

3

4

5

5. Expliqueu la diferència entre els conceptes següents: (Puntuació: 3
punts)
a) Nutrició autòtrofa i heteròtrofa.
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b) Cèl·lula procariota i eucariota.

c) Reproducció sexual i asexual.

d) Depuració i potabilització de l'aigua.

PUNTUACIÓ: NATURALESA, ECOLOGIA I SALUT
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CIÈNCIES I TECNOLOGIA
1. En una cuina hi ha un fuga de gas propà. Si tenim en compte que la
densitat de l'aire a 20 ºC i 1 atm és 1,3 kg/m 3 i la densitat del propà a 20 ºC
i 1 atm és 1,83 kg/m3, on quedaria el gas? Justifiqueu la resposta.
(Puntuació: 2 punts)

2. Un àtom neutre té 14 electrons i 14 neutrons: (Puntuació: 2,5 punts)
a) Quin serà el seu número atòmic?

b) Quants protons tindrà?

c) Quin serà el seu número màssic?

d) Escriviu la seua configuració electrònica.

e) En quina part de l'àtom es troben les partícules anteriors.
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3. Tria la resposta correcta: (Puntuació: 1 punt)
1- El maquinari és el conjunt de:
a) Els components físics d'un ordinador.
b) Els programes d'un ordinador.
c) Les dades d'un ordinador.
d) Totes les anteriors respostes són correctes.
2- Quin dels següents termes no es refereix a un sistema operatiu?
a) Windows Vista.
b) Mac OS.
c) Gimp.
d) Linux.
3- Qué és la memòria RAM?
a) Una memòria de només lectura.
b) Una memòria no volàtil.
c) Una memòria externa.
d) Una memòria volàtil.
4- Dels següents grups de perifèrics, indiqueu quin està compost totalment per
perifèrics d'entrada:
a) Impressora, teclat.
b) Teclat, monitor.
c) Ratolí, teclat, escàner.
d) Lector de codis de barres, impressora.
5- Un Megabyte són:
a) 1.000.000 bytes.
b) 1.024 Kilobytes.
c) 1.024.000 bytes.
d) 1.000.000 bits.
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4. Un lladre roba en una botiga i fuig corrent a 20 km/h. Un ciclista que el
veu, ix darrere d'ell tres minuts més tard a 22 Km/h. Quant de temps
necessitarà per a atrapar-lo? (Puntuació: 2 punts)

5. Un cotxe té una massa de 900 Kg i una acceleració de 0,33m/s 2. Quina
força ha de fer el motor? (Puntuació: 2,5 punts)

PUNTUACIÓ: CIÈNCIES I TECNOLOGIA
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