
TEST D’AVALUACIÓ INCIAL: Què saps? 

1. Anomena quatre científics, dos homes i dues dones, indicant algunes de les seves aportacions.  
 

2. Anomena 6 institucions o centres de recerca: dos de caràcter internacional, dos dependents de Espanya i dos radicats a 
les Illes Balears. Indica les principals línies de recerca de cada un d'ells.  
 

3. Indica qui va inventar o descobrir:  
a. El primer llenguatge de programació d'ordinador el 1843.  
b. El telèfon el 1876.  
c. La bombeta o làmpada d'incandescència el 1878.  
d. La penicil·lina el 1928.  
e. La primera nana marró el 1995.  

 
4. Indica el nom dels científics que van escriure els següents llibres:  

a. La revolució de les òrbites celestes.  
b. Els diàlegs sobre els dos sistemes del món.  
c. Els Principis de Filosofia Natural.  
d. L'origen de les espècies per selecció natural.  
e. La deriva continental.  

 
5. Fa quant de temps es va formar l'Univers?  

 
6. Qui està més lluny del Sol?  

a. Venus.  
b. La Terra.  

 
7. Què és un any llum i quin és el seu valor en el Sistema Internacional?  

 
8. Explica per què és una hora menys a Canàries que a les Illes Balears  

 
9. Quina teoria explica globalment la formació de la Terra i la seva dinàmica, així com els diferents fenòmens geològics?  

 
10. En què consisteix la teoria de la generació espontània?  

 
11. Quina diferència fonamental hi ha entre les teories fixistes i evolucionistes?  

 
12. Indica el «microorganisme» responsable de les següents malalties:  

a. Tuberculosi.  
b. Malària o paludisme.  
c. SIDA.  

 
13. En què consisteix la clonació?  

 
14. Què són els aliments transgènics?  

 
15. Què són els Objectius del Mil · lenni i quins són?  

 
16. Quin va ser el recurs o tema monogràfic de l'Exposició Universal de Saragossa 2008?  

 
17. Quina és la principal causa de l'actual canvi climàtic global?  

 
18. En què consisteix la nanotecnologia?  

 
19. Quina diferència hi ha entre bits i bytes?  

 
20. Un kilobyte, a quants bytes equivalen?  

 
21. Indica el nom genèric dels programes que serveixen per connectar-se a Internet i indica el nom de algun d'ells.  

 
22. Indica quan comença i quan acaba el període històric denominat Edat Contemporània 


