
Nom:

1.Els materials d'ús tècnic s'obtenen a 
partir de: 
a. Els recursos naturals 
b. Les matèries primeres
c. Els productors elaborats

2.La resistència d'un material a ser ratllat 
s'anomena:
a. Elasticitat
b. Rigidesa
c. Duresa

3.La resistència d'un material els colps 
s'anomena 
a. Elasticitat
b. Tenacitat
c. Duresa 

4.Els materials que recuperen la seua 
forma quan desapareix la força que 
actuava sobre ells es denominen: 

a. Durs
b. Elàstics
c. Plàstics

5.Els materials petris s'obtenen a partir 
de ___________

6.La fusta és un material renovable 
perquè
a. Es descompon de forma natural en 
substàncies més simples
b. Es pot reutilitzar
c. Si s'usa de forma racional, es pot regenar 
de manera que no s'esgote 

7.La propietat contrària a la fragilitat és 
la:
a. Duresa
b. Flexibilitat
c. Tenacitat

8.La resistència mecànica es la propietat 
que  tenen  alguns  materials  per 
suportar____________  sense  deformar-
se ni trencar-se

9.-El cotó, el lli i el polièster són materials 
tèxtils
a. Correcte
b. Incorrecte

10. Els materials segons el seu origen es 
classifiquen en:
a) D’origen vegetal, tèxtil i metàl·lic.
b) Metàl·lics, no metàl·lics i aliatges.
c) D’origen vegetal, animal i mineral.

11.La ductilitat és una propietat dels 
materials que ens indica: 
a) Si el material és bon conductor del corrent 
elèctric. 
b) Si el material es pot estirar en forma de 
fils. 
c) Si el material és bon conductor de la calor. 
d) Si el material es pot donar forma de làmina

12.Un material es dur quan:
a) Es trenca amb facilitat    
b) És capaç de suportar cops                      
c) És resistent a ser ratllat 

13.Un bon conductor tèrmic és: 
a) Un material que no transmet bé la calor 
b) Un material que passa de sòlid a líquid a 
una temperatura molt baixa 
c) Un metall, per exemple 

14.L'acer és: 
a) Un material aïllant elèctric 
b) Un conductor elèctric 
c) Un aïllant tèrmic
d) tenaç 

15.Sòn materials petris: 
a) Porcellana, metacrilat i coure          
b) Vidre, PVC i argila                              
c) Marbre, guix i granit 

16. Sòn materials conductors de 
l'electricitat: 
a) PVC, cotó i coure                    
b) acer, coure i alumini                             
c) acer, paper i contraxapat 

17.En la fabricació de cables s'utilitza el 
coure perquè: 
a) No es trenca amb facilitat        
b) Condueix l'electricitat                             
c) Deixa passar la llum



    

18.Els materials que no permeten el pas 
del corrent elèctric es denominen:
a. Magnètics
b. Conductors elèctrics
c. Densos
d.- Aïllants

19.La propietat de la matèria que 
experimenta un augment de volum quan 
es calfa es denomina:
a. Conductivitat tèrmica
b. Dilatació tèrmica
c. Plasticitat
d. Duresa

20,En general, la fusta és:
a. És bona conductora de la calor
b. És mala conductora de l'electricitat
c. És impermeable 

21.Un  exemple  de propietat  química  és 
la: 
a) oxidació                 
b) densitat                     
c) cap és correcta
d) fusibilitat

22.Quan  un  material  és  sotmès  a  una 
força de tracció tendeix a 
a) comprimir-se                 
b) estirar-se    
c)doblegar-se                 
d) cap és correcta

23. Un material és bon conductor elèctric 
quan
a. No deixa passar l'electricitat
b. Deixa passar l'electricitat
c. Suporta molt bé l'electricitat

24.La capacitat dels materials per 
comprimir-se sense trencar-se ni 
deformar-se rep el nom de..

a. Resisténcia a la torsió
b. Resisténcia a la tracció
c.  Resisténcia a la compressió
d. Resistència a la flexió

25.La resistència a la corrosió pertany al 
grup de propietats
a. Físiques
b. Químiques
c. Tecnològiques

26.Dels següents materials són materials 
durs: 
a) Vidre, acer i porcellana            
b) Vidre i plàstic                                         
c) fusta, acer i marbre

27.Si  un  cos  es  deforma  de  manera 
permanent en aplicar una força sobre el 
diem que té la propietat de: 
a) Plasticitat                            
b) Tenacitat 
c) Duresa 

28.Els envasos usats els hem de dipositar 
al contenidor de reciclatge: 
a) Groc                                  
b) Blau 
c) Verd 

29.  Completa:  Els  materials  s'obtenen a 
partir  de  ....................................... 
mitjançant  processos  industrials  i 
serveixen  per 
fabricar ...............................
 
30.  Cita  3  aplicacions  que  tinguen  els 
materials 
metàl.lics ................................, 
.............................. 
i ......................................... 

31.La dilatació és la propietat que tenen 
els  materials  de  __________________ 
seu  volum  per  l'efecte  de 
la ..................................

32.Pots influir d'alguna manera en la 
utilització desmesurada dels recursos 
naturals? 
a. No. És una conseqüència del 
desenvolupament tecnològic
b. Els recursos naturals són inesgotables
c. Si. Reduint el consum, reciclant i 
reutilitzant materials 
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