
Proceso selectivo profesores secundaria Galicia, Física y Química 2006
enrique@fiquipedia.es Revisado 14 abril 2016

Enunciado no oficial/aproximado, obtenido gracias a J.A. 

PROBLEMAS DE FISICA
1.- Unha masa dun fluído, situado nun recipiente cilíndrico, xira cunha velocidade angular 
ω constante arredor do eixo do cilindro. O fluído é incompresible e de densidade ρ. 
a) Calcular canto vale a variación da presión co radio nunha sección horizontal calquera.
b) Sabendo que a presión no eixo vale P0, achar a presión nun punto calquera a distancia 
r.
2.- Disponse dun cilindro de 20 cm de diámetro cun pistón libre de rozamentos e 
transmisor perfecto de calor, unido a un vástago. Ponse o cilindro vertical, co vástago cara
arriba e suxeitase este de maneira que o pistón situado no centro do cilindro divide ao 
mesmo en dous volumes iguais de 20 L cadanseu, cheos de ar, considerado un gas 
perfecto, a presión e temperatura ambientes, que se atopan a 1 atm e 25º C. O cilindro é 
estanco por ámbalas partes e termicamente illado do exterior. Apóiase un peso de 500 kg 
no vástago e se libera o conxunto pistón-vástago-peso, que se despraza cara abaixo para
logo volver cara arriba, orixinándose un movemento de vaivén ata que finalmente, por 
fricción co ar interior, o conxunto estabilízase en certa posición. Determinar: 
a) As variables termodinámicas -P, V e T- do ar nos dous compartimentos cando se 
estabiliza e o traballo recibido polo conxunto do ar no cilindro.
b) ¿Hai traballo non útil?. ¿Cal é o incremento total de entropía no universo?. 
Datos: R= 0,287 kJ/kg·K. Cp= 1,0043 kJ/kg·K. Cv= 0,7165 kJ/kg·K.
3.- Sobre dous carrís condutores e paralelos, separados unha distancia a, pódese mover 
sen rozamento unha barra metálica de masa m, perpendicular aos carrís. Nun extremo 
dos carrís, e conectado entre ambos, hai un resistor de resistencia R, sendo a resistencia 
dos carrís e da  barra desprezables fronte a R. Perpendicularmente ao plano dos carrís 
hai un campo magnético B uniforme. Se no instante t=0 dáselle á barra unha velocidade 
v0 perpendicular a ela e en sentido tal que se afasta do resistor, deséxase calcular: 
a) O tempo que tarda en pararse a barra. 
b) A distancia que percorre antes de pararse.
c) A enerxía disipada no resistor durante todo o proceso.
4.- Un espello esférico cóncavo, de 1 m de radio, está enfronte dun espello plano 
colocado perpendicularmente ao eixo do espello, como se ve na figura. A distancia entre 
os dous espellos é 1,70 m. A 30 cm do espello plano e, apoiada sobre o eixo, atópase 
unha frecha obxecto de 2 cm de altura, de maneira que calquera raio que parte dela, 
reflíctese primeiro no espello plano e despois no esférico. Determinar:
a) A posición da imaxe final.
b) O tamaño da imaxe final, indicando se é real ou virtual.
c) Se a reflexión se producise primeiro no espello cóncavo e despois no plano, ¿obteríase
o mesmo resultado?. Xustifica a resposta representándoa graficamente.

PROBLEMAS DE QUIMICA
1.- Calcular as concentracións, a 25º C e 1 atm, de NO e NO2, en mg/m3 e ppm, emitidos 
por unha central térmica que consume 100 Tm/día dun combustíbel coa seguinte 
composición: 85,6% de C, 12,5% de H, 1,5% de O e 0,4% de N. Supoñer que todo o N do
combustible se transforma en NO, que á súa vez se oxida a continuación a NO2, cun 
rendemento do 90%. Supoñer tamén que nas condicións da combustión non se produce a
oxidación do nitróxeno do ar. O consumo de ar é un 50% superior ao estequiométrico. 
Datos adicionais: Composición do ar en volume: 21% de osíxeno e 79% de nitróxeno.
2.- Para a seguinte reacción, e coas concentracións que se indican: 
2Cu + PtCl62- →  2Cu+ + PtCl42- + 2Cl- 
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[PtCl62-]= 1,00·10-2 M; [PtCl42- ]= 2,00·10-5 M; [Cu+]= 1,00·10-3 M; [Cl-]= 1,00·10-3 M 
Calcúlese: 
a) A constante de equilibrio a 25º C.
b) A variación da enerxía libre de Gibbs, en J/mol a 25º C. 
Datos: εº (Cu+/Cu)= 0,521 V; εº (PtCl62-/PtCl42-,Cl-)= 0,68 V
3.- Introdúcese un mol de propano e o ar necesario para ter proporción estequiométrica 
da mestura osíxeno/propano no interior dun recinto illado termicamente do exterior e con 
volume constante. Inicialmente a mestura de gases atópase a 298 K e unha atm. ¿Cal 
será a presión e temperatura despois de producida a combustión?. Suponse 
comportamento ideal. Datos:
Composición do ar, en moles: 21% de osíxeno e 79% de nitróxeno. Calor de vaporización 
da auga a 25º C: 583,6 cal/g Entalpía de combustión do propano a 25º C, con auga 
líquida como produto: -530,6 kcal/mol. A calor específica molar, a presión constante (cp) 
en cal·K-1·mol-1, de tódalas especies ven dada por cp= b0 + b1.T, sendo os parámetros b0 e 
b1 de cada substancia os da táboa adxunta:
Especie (en 
fase gasosa)

Propano Osíxeno Nitróxeno Auga Dióxido de 
carbono

b0 0,4 6,5 6,5 8,15 7,7

b1·103 65 1,0 1,0 0,5 5,3
4.- Preténdese coñecer a estrutura dun composto orgánico, A. Para iso, en primeiro lugar,
analízase unha mostra do mesmo, atopándose unha composición de 54,54 % de carbono,
36,36 % de osíxeno e 9,09 % de hidróxeno. Posteriormente sométese a diversas 
reaccións, chegando a establecerse as seguintes conclusións: 
a) Ao reaccionar con sodio metálico despréndese un gas. 
b) Da positiva a reacción do haloformo. 
c) Oxídase facilmente a B, de fórmula empírica C4H6O2, como único produto orgánico, 
quen á súa vez da reacción positiva co Reactivo Tollens.
d) Ao quentar cunha pequena cantidade de ácido sulfúrico concentrado, fórmase C, de 
fórmula C4H6O.
Atopar razoadamente a estrutura de A e escribir as reaccións que se indican no problema
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