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1. Un ciclotrón consta de dúas placas 
semicirculares ocas en forma de D, ao baleiro, 
que se montan dentro dun campo magnético 
tal e como se indica na figura. A ditas placas 
aplícanselle un campo eléctrico oscilante na 
rexión diametral entre ambas D.  
Se se acelerasen protóns de xeito que 
abandonen o ciclotrón tras 4 pasos polo campo 
eléctrico da rexión central, o campo magnético 
é de 0,020 T e a diferenza de potencial máxima 
na zona central é de 1000 V, determine: 

 
a) A frecuencia das oscilacións do campo 

eléctrico na zona central. [0,35 ptos] 
b) A velocidade do protón ao saír do ciclotrón. 

[0,35 ptos] 

Para asegurarnos de que todos os protóns 
acelerados teñan a velocidade desexada, 
calculada no apartado b, colocamos un selector 
de velocidades á saída do ciclotrón. Este 
consiste nun condensador, cun campo magnético perpendicular ao campo eléctrico creado polas 
placas de dito condensador. 

 
c) Realice unha representación gráfica deste selector de velocidades. Debe conter o protón 

(indicando a súa velocidade), as placas do condensador (indicando a diferenza de potencial á 
que se somete e o campo eléctrico resultante) e o campo magnético. [0,20 ptos] 

d) Se o valor do campo magnético no selector de velocidades é de 0,020 T e a diferenza de 
potencial entre as placas do condensador é de 1000 V, calcule a distancia entre as placas do 
selector de velocidades para deixar pasar só as partículas que teñan a velocidade calculada no 
apartado b). [0,35 ptos] 

 
Datos: qP = 1,6·10-19 C; mP = 1,67·10-27 kg 
 
SOL: a) 0,31 MHz; b) 8,75·105 m/s; c) d) 5,7 cm 
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2. Un cilindro de masa 3,0 kg e de radio r = 2,0 cm roda sen deslizar polo interior dunha superficie 
cilíndrica de radio R = 6,0 cm.  

                                                                               
a) Calcule a velocidade do centro de masas ao paso polo 

punto O, cando partimos do repouso como se indica na 
figura. [0,5 ptos] 

b) Calcule o período das pequenas oscilacións descritas polo 
cilindro de radio r en torno ao punto O. [0,75 ptos] 

 
Dato: g = 9,8 m/s2 
 
SOL: a) 0,72 m/s; b) 0,49 s 
 
3. Unha boia cilíndrica de 1,0 m de diámetro e 800 kg de masa flota verticalmente en auga salgada 

(d=1030 kg/m3). Calcule: 
 

a) A distancia adicional que se afunde a boia se sube nela unha persoa de 80 kg. [0,25 ptos] 
b) O período do MHS vertical que se produce cando a persoa bótase á auga. [0,5 ptos] 
c) Indica como afectaría ao período se duplicamos o diámetro da boia. [0,5 ptos] 

 
Dato: g = 9,8 m/s2 
 
SOL: a) 0,099 m; b) 2,0 s; c) 1,0 s 
 
4. Un sistema termodinámico está formado por un gas ideal monoatómico a unha presión PA = 2,0 

atm, unha temperatura TA = 273 K e un volume VA = 22,4 L. Este sistema termodinámico 
experimenta un ciclo consistente en tres etapas: 

A ® B: Expansión adiabática reversible ata duplicar o seu volume, VB = 2VA. 

B ® C: Proceso isócoro ata alcanzar unha presión PC = PA/2. 

C ® A: Compresión isoterma ata volver ás condicións iniciais. 
 

a) Realice un diagrama P - V mostrando o ciclo realizado polo sistema termodinámico. [0,25 
ptos] 

b) Obteña os valores de presión, volume e temperatura para os estados B e C. [0,3 ptos] 
c) Obteña a calor, o traballo e o incremento de enerxía interna en cada etapa do ciclo, así como 

os valores totais correspondentes ao ciclo completo. [0,4 ptos] 
d) Cal é o rendemento desta máquina térmica? Comparar este rendemento co que se obtería 

nunha máquina de Carnot. [0,3 ptos] 

Datos: CV = (3/2)nR;    CP = (5/2)nR;     g = Cp/CV;     R = 8,31 J/(mol·K) = 0,082 atm·L/(mol·K) 
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SOL:  a)  
 
 
 
 
 
 
 

b)  
 Presión Volume Temperatura 
B 0,63 atm 44,8 L 172 K 
C 1,0 atm 44,8 L 273 K 

c) 
 DU W Q 
AB -2,5 kJ -2,5 kJ 0 
BC 2,5 kJ 0 2,5 kJ 
CA 0 3,1 kJ -3,1 kJ 
Global 0 630 J -630 J 

 
d) Para funcionar como máquina térmica e producir traballo tería que reverterse; 

rendemento 20% < rendemento de Carnot 37% 
 
5. O ácido málico é un composto orgánico, constituído por carbono, hidróxeno e osíxeno, que se 

atopa nalgunhas froitas e verduras de sabor ácido como marmelos, uvas, mazás, etc. A combustión 
completa de 1,340 g de ácido málico produce 1,760 g de dióxido de carbono e 0,540 g de auga. 

 
A valoración dunha solución de ácido málico con sosa permítenos deducir que contén dous grupos 
funcionais ácidos. Por outra banda, a oxidación do ácido málico leva á formación dun composto 
que produce un precipitado amarelo ao reaccionar coa 2,4-dinitrofenilhidrazina. 
 
a) Determine as porcentaxes de carbono, hidróxeno e osíxeno contidos no ácido málico. [0,25 

ptos] 
b) Escriba e xustifique a fórmula semidesenvolvida do ácido málico sabendo que a súa masa 

molar é M = 134,1 g / mol. [0,25 ptos] 
c) Escriba as reaccións indicadas anteriormente. [0,35 ptos] 
d) Explique o mecanismo de formación do composto que precipita. [0,40 ptos] 

 
Datos: M(O) = 16,00 g/mol; M(H) = 1,01 g/mol; M(C) = 12,01 g/mol 

 

SOL: a) 35,8 % C; 4,5% H; 59,7% O; b) COOH–CHOH–CH2–COOH;  

c) C4H6O5 + 3 O2  à  4 CO2 + 3 H2O;  

HOOC–CHOH–CH2–COOH  +  NaOH  à  NaOOC–CHOH–CH2–COOH  +  H2O 

HOOC–CHOH–CH2–COONa  +  NaOH  à  NaOOC –CHOH–CH2–COONa  +  H2O 

d) Reaccións de formación do 2,4-dinitrofenilhidrazina 
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6. Prepárase unha disolución aproximadamente 0,1 N de permanganato de potasio disolvendo 
3,312g deste en auga e diluíndo a un litro. Para oxidar no medio ácido 0,1675 g de oxalato de sodio 
puro consómense 23,90 cm³ da disolución. 
 
a) Escriba a reacción iónica axustada. [0,5 ptos] 
b) Determine a normalidade exacta da disolución de permanganato. [0,5 ptos] 
c) Determine a pureza do permanganato de potasio utilizado. [0,25 ptos] 

Datos: O ión permanganato redúcese a manganeso (II), o ión oxalato a dióxido de carbono. 
M(O) = 16,00 g/mol; M(H) = 1,01 g/mol; M(C) = 12,01 g/mol; M(Na) = 23,00 g/mol; M(K) = 39,10 g/mol; 
M(Mn) = 54,94 g/mol. 
 
SOL: a) 2	𝑀𝑛𝑂!" + 	16	𝐻# + 5	𝐶$𝑂!$" 				→ 	2	𝑀𝑛$# + 8𝐻$𝑂 + 10		𝐶𝑂$; b) 0,1046 N; c) 99,82% 
 
7. Constrúese unha pila electroquímica a 25 °C cun eléctrodo de Fe mergullado nunha disolución 

0,30 M de Fe2+ e un eléctrodo de Cu mergullado nunha disolución de Cu2+ 0,10 M, ambas 
disolucións unidas por unha ponte salina. 
 
a) Escriba a notación da pila e a reacción que ten lugar nela. [0,25 ptos] 
b) Calcule a constante de equilibrio da reacción. [0,25 ptos] 
c) Determine cantas pilas desta clase deben conectarse en serie para levar a cabo a electrólise de 

100 mL dunha disolución de HCl 0,10 M.  
(Supoña que os gases desprendidos están a 1,0 atm). [0,4 ptos] 

d) Calcule a concentración final da disolución de HCl que resulta despois de facer pasar 1,34 A 
pola cela electrolítica durante 6,0 minutos. [0,35 ptos] 

Datos: F = 96485 C/mol e-, E0 (Cl2/Cl-) = 1,36 V; E0 (Cu2+/Cu0) = 0,34 V; E0 (Fe2+/Fe0) = -0,44 V 
 
SOL: a) Cu2+ + Fe ® Cu + Fe2+; Fe (s) │ Fe2+ (0,3M) ││ Cu2+ (0,1M) │Cu (s); b) 2,8·1026; c) 2 pilas; d) 0,05 
M 
 
8. A solubilidade do hidróxido de calcio en auga cambia moito coa temperatura, tendo un valor de 

1,85 g·L-1 a 0 ºC e de 0,77 g·L-1 a 100 °C.  
a) A reacción de disolución do hidróxido de calcio é  exotérmica ou  endotérmica? Xustifique a súa 

resposta. [0,2 ptos] 
b) Calcule o valor de Kps a ambas as temperaturas. [0,25 ptos]   
c) Calcule ∆Hf°. [0,25 ptos] 
d) Calcule o  pH da disolución saturada deste  hidróxido a 25°C. [0,25 ptos] 
e) Mestúranse 40,0  mL de  amoníaco 1,5 M con 10,0  mL de cloruro de calcio 0,10 M a 25 ºC. 

Precipitará hidróxido de calcio? [0,3 ptos] 

Datos: M(O) = 16,00 g/mol; M(H) = 1,01 g/mol; M(Ca) = 40,08 g/mol; M(Cl) = 35,45 g/mol;  
R = 8,314 J·mol−1 K−1; Kb(amoníaco) = 1,81·10-5 
 

SOL: a) Proceso exotérmico aplicando o principio de Le Châtelier; b) Kps(273 K) = 6,25·10-5; Kps(373 K) 
= 4,50·10-6; c) DH0 = -22,3 kJ/mol; d) 12,58; e) Non se forma precipitado xa que produto iónico<Kps 


