
PREGUNTES PER CREAR TEST D’AVALUACIÓ 
 
Un motor de 4 temps de tipus Diesel usa com a combustible: 

- gasolina 
- gas natural 
- gasoil 
- dièsel 

 
Un motor de 4 temps de tipus Otto usa com a combustible: 

- gasolina 
- gas natural 
- gasoil 
- dièsel 

 
La bugia és una peça del motor: 

- Otto 
- Diesel 
- els dos motors porten bugia 

 
La culata és una part del motor que: 

- tapa el cilindre per la part superior 
- és a la part baixa del motor i conté l’oli 
- transmet l’energia del cilindre a les rodes 
- genera la guspira per encendre el combustible 

 
En un motor d’explosió la major part d’energia que crema es converteix en: 

- energia sonora 
- energia calorífica 
- energia mecànica 
- energia elèctrica 

 
El rendiment energètic d’un motor d’explosió es pot considerar: 

- molt bò 
- molt dolent 
- raonable 
- excel·lent 

 
La potència d’un motor s’expressa en: 

- CO2 
- kW 
- km 
- NOx 

 
La seqüència d’un cicle d’un motor d’explosió és: 

- admissió, explosió, compressió, escapament 
- compressió, admissió,  explosió, escapament 



- compressió, explosió, escapament, admissió  
- admissió, compressió, explosió, escapament 

 
La relació de compressió és: 

- més gran en un motor de gasolina 
- més gran en un motor de gasoil 
- igual en els dos motors 

 
En un motor d’explosió, la funció del càrter és: 

- tapar el cilindre per la part superior 
- transmetre el moviment de la biela 
- contenir l’oli en la part inferior del cilindre 
- guardar la documentació del vehicle 

 
Per a que el combustible s’inflami a l’interior del cilindre cal que també hi entri: 

- nitrogen 
- hidrogen 
- oxigen 
- CO2 

 
Les vàlvules d’un motor de quatre temps: 

- estan obertes en la fase d’admissió 
- estan tancades en les fases de compressió i explosió 
- estan obertes en la fase d’escapament 

 
El gasoil per inflamar-se a l’interior del motor necessita: 

- escalfor i una gran pressió 
- la guspira de la bugia 
- nitrogen a pressió 
- oli de lubrificació 

 
La cilindrada del motor d’un vehicle indica: 

- el volum que descriu el moviment de l’èmbol a l’interior del cilindre 
- el nombre de cilindres del motor 
- el tipus de combustible que fa servir 
- el volum d’oli que necessita 

 
Com més elevada sigui la relació de compressió d’un motor, el seu rendiment energètic és: 

- més gran 
- més petit 
- no hi té res a veure 

 
El mecanisme que transforma el moviment lineal alternatiu de l’èmbol en un moviment 
giratori del cigonyal rep el nom de: 

- palanca 
- reductor 



- biela-manovella o biela-maneta 
- cremallera 

 
L’energia tèrmica que resulta de la combustió de la gasolina i del gasoil per a què s’utilitza? 

- per escalfar el combustible abans de ser cremat 
- per escalfar els pneumàtics del vehicle 
- per a res, simplement es perd 

 
Un motor de gasoil emet bàsicament a l’atmosfera: 

- oxigen i hidrogen 
- CO2, NOx i partícules 
- vapor d’H2O i fum 
- fum 

 
Un motor de gasolina emet bàsicament a l’atmosfera: 

- oxigen i hidrogen 
- vapor d’H2O i fum 
- CO2 
- fum 

 
El principal gas responsable del canvi climàtic emès pels motors d’explosió és: 

- l’oxigen 
- H20 
- CO2 
- NOx 

 
Cada litre de gasolina cremat en un motor d’explosió, emet a l’atmosfera: 

- 2,3 kg de CO2 
- 2,3 kg d’H2O 
- 2,3 kg de NO2 
- 2,3 kg d’O2 

 
Quina afirmació és certa: 

- A igualtat de cilindrada el motor Diesel consumeix menys combustible 
- A igualtat de cilindrada el motor Otto consumeix menys combustible 
- El motor Otto té un millor rendiment energètic 
- Tant el motor Otto com el motor Diesel tenen el mateix rendiment energètic 

 
Pel que fa a la polució de l’aire a les grans ciutats,  

- la combustió del gasoil és pitjor per les micropartícules i els òxids de nitrogen 
- la combustió de la gasolina és pitjor pels òxids de nitrogen 
- la combustió de qualsevol hidrocarburs és negativa per la producció de vapor 

d’aigua 
 
Dos cotxes, un de gasolina i un de gasoil de cilindrades similars, fan el mateix recorregut. 
Quina afirmació és correcta? 



 
- Els dos emeten la mateixa quantitat de CO2 
- Els dos consumeixen el mateix volum de combustible 
- El cotxe de gasolina consumeix més i genera més CO2 que el de gasoil 
- El cotxe de gasoil consumeix més i genera més CO2 que el de gasolina 

 
Dos cotxes, un de gasolina i un de gasoil de cilindrades similars, fan el mateix recorregut. 
Quina afirmació és correcta? 
 

- Els dos emeten la mateixa quantitat de òxids de nitrogen i micropartícules 
- Els dos consumeixen el mateix volum de combustible 
- El cotxe de gasolina emet més òxids de nitrogen i micropartícules que el de gasoil 
- El cotxe de gasoil emet més òxids de nitrogen i micropartícules que el de gasolina 

 
Dues motos de la mateixa cilindrada, una té una relació de compressió més elevada que 
l’altra. Quina té més potència? 

- La de més relació de compressió 
- La de menys relació de compressió 
- Tindran la mateixa 

 
L’oli que porten els motors de quatre temps serveix per: 

- refrigerar el motor 
- lubrificar l’èmbol, la biela i el cigonyal 
- lubrificar la culata i el càrter 
- cremar-lo amb el combustible 

  


