
PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT

MAJORS DE 25 ANYS

MATEMÀTIQUES

Heu de resoldre una pregunta de quatre blocs diferents.

BLOC I

1. En un viatge per França, Itàlia i Espanya un turista va gastar en concepte
d’allotjament 12, 15 i 18 euros diaris, respectivament. En menjars, les
seues despeses respectives varen ser de 15, 10.5 i 18 euros al dia. A més,
va tindre altres despeses diàries de 6 euros a cada páıs. Si les seues despeses
parcials van ser de 228 euros en allotjament, 225 euros en menjar i 90 euros
en els altres conceptes, ¿quants dies va passar a cada páıs?

2. Considereu les matrius A =
(

2 1
1 −1

)
i B =

(
a 3
5 −2

)
. ¿Quin ha de

ser el valor de a per tal que el determinant de la matriu A ·B siga 0?

BLOC II

3. Calculeu la distància del punt (2, 1) a la recta
x + 1

3
=

y − 1
2

.

4. Calculeu l’altura d’un arbre que a 10 m. de distància es veu baix un angle
de 60o.

BLOC III

5. Calculeu el domini de la funció f(x) =
2x− 3

x3 + x2 − 5x + 3
.

6. Deriveu la funció y =
cosx + sin x

cosx− sin x
i simplifiqueu el resultat.

BLOC IV

7. La suma dels catets d’un triangle rectangle és 70 cm. Trobeu les seues
dimensions per tal que la superf́ıcie d’eixe triangle siga màxima.

8. Calculeu l’àrea de la regió del pla tancada per la gràfica de la funció f(x) =
x2 − 6x + 5 i l’eix d’abscisses.

BLOC V

9. Una caixa conté 5 boles blanques i 7 negres. Traem dues boles a l’atzar,
¿quina és la probabilitat que ambdues siguen del mateix color?

10. Les qualificacions d’un examen de Matemàtiques en un grup de 10 alumnes
han estat: 7, 6, 5.5, 3, 2.5, 3.5, 6, 6, 4.5,7. Obteniu la mitjana aritmètica
i la desviació t́ıpica.
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