
Solucionari

1. [1 punt] Resposta lliure a valorar aspectes com ara, els processadors i ordinadors 
han evolucionat:

• Menor grandària
• Major capacitat de càlcul
• Augment de potència i velocitat
• Més quantitat de nuclis
• Proporcionalment més econòmics, generalització del seu accés
• Més intuïtius en el seu ús

2. [0,33 punts per resposta correcta màxim: 1 punt] Són sistemes operatius: c, d i f

3. [1 punt] b

4. (0,25 punts per resposta correcta, màxim 1 punt)
a) V
b) F
c) F
d) F

5. [0,20 punts per resposta correcta, màxim 1 punt]
1. ___B__ 2. ___D__ 3.__E___ 4. ___A_       5. __C_

6. [1 punt]    1 bit  <   1 Byte <  1 kB <  1 MB  <    1 GB

7. [0,20 punts per resposta correcta, màxim 1 punt]

És el to marró que prenen les fotos antigues i efecte que es 
posa a les fotos digitals per a donar-los un aire antic

To sépia

La quantitat de llum amb la qual es pren una foto. Es pot 
modificar una vegada realitzada

Exposició

Unitat de mesura que s'empra per a expressar la grandària 
d'una fotografia. Equival a 1 milió de píxels

Megapíxel

Dispositiu que serveix per a connectar una targeta de 
memòria a l'ordinador amb la finalitat de descarregar les 
imatges que conté

Lector de targeta

Eliminar una part de la foto amb la finalitat d'enquadrar-la 
millor

Retallar
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8. [0,20 punts per resposta correcta, màxim 1 punt]

extensions

  .mp4 vídeo

  .doc text

  .wav àudio

  .bmp Imatge digital

  .odp Presentació de continguts

9. [1 punt] Resposta lliure a valorar aspectes com ara, una contrasenya segura és una 
contrasenya que altres persones no poden determinar fàcilment endevinant-la o 
utilitzant programes automàtics. 
Característiques:
Tinga una longitud major o igual a 8 caràcters.
Ha d'incloure números.
Utilitze una combinació de lletres majúscules i minúscules. Incloga caràcters 
especials.
No tinga dades personals.
No siga fàcilment endevinable (0000000, 123456, etc.)

10. [1 punt] Resposta lliure a valorar aspectes com la redacció de la resposta, i el 
contingut com ara la menció que es tracta de fer la còpia de les dades i dels arxius més
importants de l’ordinador, doncs un ordinador no és indestructible. Sempre hi ha una 
possibilitat que passe alguna cosa que et faça perdre la informació. L'objectiu de les 
còpies de seguretat és poder recuperar els teus arxius importants en el cas que es 
perden o es danyen.
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