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OPCIÓN A 
 

Opción A 1 

1. Un corpo metálico de masa 0,30 kg e carga –1,0 mC déixase caer dende o punto A, a altura h, por 
unha superficie illante e sen rozamento, ata abandonala no punto B. O corpo atravesará a rexión 
raiada (ver imaxe), na que se pode xerar un campo eléctrico vertical uniforme. 

 
Co campo eléctrico desconectado: 

a) Calcule a mínima altura h da que se ten que lanzar o corpo para que caia no segmento CD.  
[0,5 ptos] 

b) Forza de reacción no punto B. [0,35 ptos] 
 
Repetido o experimento dende esa mesma altura h e co campo eléctrico activado: 

c) Determine E""⃗  de xeito que o obxecto caia no centro do segmento CD. [0,4 ptos] 

 
Dato: g = 9,8 m/s2 
 
SOL: a) h = 4, 4 m; b) N""⃗ = −7,8ı⃗N + 13,4ȷ⃗N = −15,5u"⃗ !N; c) E""⃗ = −280	ȷ⃗ !

"
 

 
2. Un espello cóncavo esférico, de 1,0 m de radio, está en fronte dun espello plano colocado 

perpendicular 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 2,0 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. [0,3 ptos] 
b) O tamaño da imaxe final, indicando se é real ou virtual. [0,2 ptos] 
c) Realice o trazado dos raios. [0,25 ptos] 
d) Se a reflexión se producise primeiro no espello cóncavo e despois no plano, obteríase o mesmo 

resultado? Xustifica a resposta representándoa graficamente. [0,5 ptos] 
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Opción A 2 

 
 

SOL: a) -66,7 cm; b) -2/3 cm; Real c) Realizar trazado de polo menos dous raios, mostrando finalmente 
a imaxe real, invertida e menor; d) Non é o mesmo; a imaxe obtida é virtual, invertida e de menor 
tamaño. 

 
3. A intensidade media da luz solar na órbita terrestre, tamén chamada constante solar, vale 

1361 W/m². Tendo en conta que o raio medio da órbita terrestre é de 1,496·1011 m e que o raio 
medio do Sol é de 695 700 km: 
 
a) Determine a potencia media que radia cada cm² da superficie do Sol. [0,55 ptos] 
b) Empregando como modelo un corpo negro, calcule a temperatura efectiva da superficie do 

Sol. [0,35 ptos] 
c) Calcule a diminución de masa que se produce no Sol nun segundo. [0,35 ptos] 

 
Datos: constante de Stefan-Boltzmann, σ = 5,670·10-8 W·m-2·K-4; velocidade da luz no baleiro, c = 
2,9979·108 m·s-1 
 
SOL: a) 6,293 kW; b) 5771 K; c) 4,259·109 kg/s 
 
4. Considere un disco condutor de radio a = 25 cm que xira ao redor do seu eixo cunha velocidade 

angular ω = 2,5 rad/s nunha rexión onde existe un campo magnético 𝐁""⃗ = 𝟏, 𝟎	𝒌""⃗ 	𝒎𝑻 uniforme e 
paralelo ao devandito eixo. Véxase a figura. 

 
a) Determine a forza que o campo magnético exerce sobre 

un electrón, de carga q = −e, colocado no eixo Y a distancia 
y = 15 cm do centro, tal como se mostra na figura. [0,25 
ptos] 

b) Como consecuencia de dita forza os electróns vanse 
desprazando. Cara a onde? [0,1 ptos] 

c) Calcule a forza eléctrica inducida sobre un electrón 
colocado na mesma posición que o da figura cando se 
acada o estado estacionario e os electróns deixan de 
moverse. [0,2 ptos] 

d) Se se conecta un voltímetro de contactos que escorregan 
entre os puntos O e A do disco, cal sería a súa lectura? 
[0,4 ptos] 

e) Podería obterse o mesmo resultado que no apartado anterior utilizando a lei de indución de 
Faraday sobre un sector circular ("queixiño") do disco? Xustifique a súa resposta facendo os 
cálculos matemáticos oportunos. [0,3 ptos] 
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Dato: e = 1,6·10-19 C 
 
SOL: a) - 6,0 · 10#$%𝚥	𝑁 ; b) Os electróns vense desprazados cara ao centro do disco; c) 	
F&""""⃗ = 6,0 · 10#$% ȷ⃗	(𝑁); d) ε = 7,8 · 10#'V; e) Si (emprega lei de Faraday, por exemplo, sobre un 
sector circular) 
 
5. 5,0 g de sosa comercial disólvense en auga ata completar 100 cm3. Tómanse 20 cm3 desta 

disolución e valóranse con ácido clorhídrico 1,0 N, en presenza de laranxa de metilo, gastándose 
16 cm3 do ácido.  
Outros 50 cm3 da disolución primitiva, tratados con cloruro de bario en exceso e filtrado, 
consumiron 12 cm3 dese ácido empregando fenolftaleína como indicador. 
Calcule as porcentaxes de hidróxido de sodio e de carbonato de sodio contidos na sosa comercial.                                                                                                           
[1,25 ptos] 

 
Datos: M(Na) = 23 g/mol; M(C) = 12 g/mol; M(O) = 16 g/mol; M(H) = 1,0 g/mol 
 
SOL: 19% NaOH; 59% Na2CO3 
 
6. O ión sulfuro é un contaminante producido no curtido de peles, sendo [S-2]=10 ppm (en volume) 

o máximo admitido en augas residuais. Un método para determinar a dita concentración consiste 
en oxidar o sulfuro a xofre elemental pola adición dun exceso de iodo en medio ácido (tamponado 
a pH= 5,5 con ácido acético/acetato de sodio) e a posterior valoración do exceso de iodo con 
tiosulfato de sodio, que se oxida a tetrationato [ou 2-(ditioperoxi)disulfato], utilizando amidón 
como indicador. 
 
a) Escriba e axuste as dúas reaccións que teñen lugar. [0,5 ptos] 
b) Calcule a concentración de ión sulfuro na auga residual dunha curtidora, determinando se o 

correspondente vertido se axusta á lexislación vixente, logo de ser analizado co seguinte 
procedemento: a 200 mL de mostra de auga acidificada a pH = 5,5 engadíronselle 20 mL de 
disolución de iodo 0,015 M, axitouse e incorporáronse 5 pingas de disolución de amidón do 0,5% 
e o resultado valorouse con tiosulfato de sodio 0,020 M ata a desaparición da cor azul, 
consumíndose 17,8 mL. [0,75 ptos] 

 
Dato: M(O) = 16 g/mol; M(S) = 32 g/mol; M(I) = 127 g/mol 
 
SOL: a) Oxidación do ión sulfuro a xofre pola adición de iodo: 

Oxidación: S2- → S + 2e- 
Redución: I2 + 2e- → 2I- 
Global: S2- + I2 → S + 2I- 

 
Valoración do iodo con tiosulfato que se oxida a tetrationato:  

Oxidación: 2S2O3
2- → S4O6

2- + 2e- 
Redución:  I2 + 2e- → 2I- 
Global: 2S2O3

2- + I2 → S4O6
2- + 2I- 

b) 19,2 ppm; non cumpre a lei 
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7. A presión de vapor dunha disolución acuosa de etilenglicol, C2H6O2 a 100ºC é de 0,970 atm e a súa 
densidade é de 1,004 g/mL. Calcula: 
 
a) A presión osmótica da disolución a 30°C. [0,75 ptos] 
b) A temperatura de conxelación da disolución. [0,5 ptos] 

 
Datos: Kc (H2O) = 1,86°C·kg/mol; R = 0,082 atm·L/mol·K; M(C) = 12 g/mol; M(O) = 16 g/mol; M(H) = 1,0 
g/mol 
 
SOL: a) 39 atm; b) -3,20 ºC 
 
8. Un composto A formado unicamente por carbono, hidróxeno e osíxeno, deu a seguinte análise: 

C=58,8%; H=9,8%. Tratado con amoníaco, o composto forma etanol e outro composto B, que 
contén un 19,2% de nitróxeno. Ao ferver B con sosa cáustica obtívose o sal sódico dun ácido 
monobásico de fórmula empírica C3H6O2. 
 
a) Determinar as fórmulas estruturais de A e B. [0,6 ptos] 
b) Nomear A e B de acordo coas normas IUPAC. [0,25 ptos] 
c) Indicar as reaccións que teñen lugar. [0,4 ptos] 

 
SOL: a) A: CH3-CH2-COO-CH2-CH3; B: CH3-CH2-CO-NH2; b) A: Propanoato de etilo; B: Propanamida; c) 
CH3-CH2-COO-CH2-CH3 + NH3 → CH3-CH2-CO-NH2 + CH3-CH2OH 
CH3-CH2-CO-NH2 + NaOH → CH3-CH2-COONa + NH3 
 
 


