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Solución Opción A  1 

1. Un depósito de auga, grande, aberto e cuxo nivel mantense constante a unha altura de 10 m, ten 
un orificio de saída na parte máis baixa da súa superficie lateral, polo que flúe o líquido. A sección 
do dito orificio é de 1,0 dm2. Nun plano horizontal situado 1,0 m por debaixo do fondo do depósito 
quérese colocar un tubo que recolla o chorro de auga. 
Calcule: 
  
a) A velocidade coa que sae a auga do depósito. [0,30 ptos] 
b) O caudal de auga que sae do depósito. [0,15 ptos] 
c) A distancia horizontal do tubo ao depósito para que o chorro sexa recollido. [0,40 ptos] 
d) A velocidade coa que o chorro entra no tubo. [0,40 ptos] 

 
Dato: g = 9,8 m/s2 
 
SOL: a) 14 m/s; b) 0, 14 m3/s; c) 6,3 m; d) 15 m/s 
 
 
2. No sistema da figura, unha bala de masa m = 20 g e velocidade v atravesa a lentella dun péndulo 

de masa M = 100 g e sae con velocidade v/2. A lonxitude da corda do péndulo é l = 50 cm.  
  

a) Calcule o valor mínimo que deberá ter v para que o péndulo poida dar unha volta completa. 
[0,75 ptos] 

b) Supoñendo que a velocidade da bala é a obtida no apartado anterior, calcule a tensión nos 
puntos A e B da traxectoria da lentella. [0,5 ptos] 
 

 
 

Dato: g = 9,8 m/s2 
 
SOL: a) 49 m/s; b) TA = 5,9 N; TB = 4,4 N 
 
 
3. Un raio de luz propágase segundo amosa o esquema da figura. Primeiro incide cun ángulo 𝚤!"	desde 

un medio 1 de índice de refracción n1 = 1,6 sobre un medio 2 de índice de refracción n2 = 1,3 de 
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Solución Opción A  2 

xeito que o raio reflectido e o raio refractado forman entre si un ángulo de 90º. O raio refractado 
incide co ángulo crítico, 𝚤"",	sobre outro medio de índice de refracción n3 descoñecido. 

 
a) Determine os ángulos de incidencia 𝚤!"e 𝚤"" . [0,55 ptos] 
b) Calcule o índice de refracción n3. [0,25 ptos] 
c) Sabendo que a lonxitude de onda do raio de luz no medio 1 é 6,00·10-7 m, determine a 

frecuencia e a lonxitude de onda do raio no medio 2. [0,45 ptos] 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dato: c = 3,0·108 m·s-1 

 
SOL: a) i1 = 390; ic = 510; b) n3 = 1,0; c) 3,1·1014 Hz; 7,4·10-7 m 
 
 
4. O circuíto da figura está constituído polos elementos pasivos que se indican, cuxa tolerancia (erro 

máximo) é do 5 % en todos eles. En cambio, os erros que afectan á fonte son desprezables. 
Determine:  
 
a) A lectura que se espera que indique un voltímetro conectado entre os bornes da resistencia 

de 2,0 kΩ, en estado estacionario. [0,75 ptos] 
b) A incerteza relativa que corresponderá ao valor anterior. [0,50 ptos] 

 

 
 
SOL: a) 14 V; b) 1,3% pero tamén se acepta o resultado de 1,8% 
 
 

Rayo incidente 

n1 = 1,6 

n2 = 1,3 

n3? 

i1 

ic 

90º 
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Solución Opción A  3 

5. O ión permanganato reacciona co ión oxalato, en disolución ácida, para dar Mn2+ e CO2.  Na 
valoración dunha disolución de permanganato disolveuse en auga unha mostra de oxalato de 
sodio, de 0,188 g de masa, acidificouse e valorouse cunha disolución de permanganato potásico 
necesitando 17,5 mL da dita disolución.  
  
a) Cal era a súa molaridade? [0,75 ptos] 
b) Que volume da disolución anterior de permanganato potásico se necesitará para valorar 25 

mL de disolución 0,100 M de sulfato de ferro? O ferro oxídase a Fe3+ e este proceso transcorre 
en medio ácido. [0,5 ptos] 

 
Dato: M(S) = 32 g/mol; M(C) = 12 g/mol; M(Fe) = 56 g/mol; M(O) = 16 g/mol; M(Mn) = 55 g/mol; M(Na) = 23 
g/mol 
 
SOL: a) 0,032 M; b) 16 mL 
 
 
6. Analízanse 200 gramos dun composto A, obtendo 109,1 g de C, 18,2 g de H e 72,7 g de O. A 

continuación, disólvense 2,53 gramos do dito composto A en 100 gramos de benceno, o que fai 
descender o seu punto de conxelación 1,47 ºC.  
 
Do composto A sábese que é insoluble tanto en auga como en disolucións diluídas de bicarbonato 
de sodio. En cambio, é soluble en disolución quente e concentrada de hidróxido de sodio, 
reaccionando coa base e producindo dous compostos orgánicos. 
 
Ademais, cando A reacciona con NaOH e se destila antes de descompoñerse, a masa molar do 
residuo sólido é 0,932 veces a masa molar do composto A. 
 
Determine e represente a estrutura de A. [1,25 ptos] 

 
Dato: Kc(benceno) = 5,12 ºC·Kg·mol-1  
 
 
SOL: CH3-COO-CH2-CH3 
 
 
7. Mestúranse 45 mL de disolución de ácido acético 0,20 M con 45 mL de acetato de sodio 0,20 M.

  
a) Calcule o valor do pH da disolución resultante. [0,5 ptos] 
b) Se engadimos á dita disolución resultante 10 mL de hidróxido de sodio 0,10 M, calcule a 

variación do valor do pH que se produce. [0,75 ptos] 
 
Datos: Ka (ácido acético) = 1,8. 10-5. Supoña volumes aditivos. 
 
SOL: a) 4,7; b) 0,097 
 
 
8. A 600 K o pentano normal isomerízase, en presenza dun catalizador axeitado, segundo as 

reaccións: 
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Solución Opción A  4 

 
CH3-CH2-CH2-CH2-CH3 ↔ (CH3)2-CH-CH2-CH3 ↔ (CH3)2-C-(CH3)2 

A          B                              C 
 
As funcións de Gibbs de formación a 600 K son: 33,79 (A), 32,66 (B) e 35,08 (C) kcal/mol. Calcule: 
 
a) Kp para cada equilibrio. [0,75 ptos] 
b) A composición da mestura, en fraccións molares, ao establecerse o equilibrio completo. [0,5 

ptos] 
 
Dato: R = 8,314 J/mol·K. Supóñase comportamento ideal. 

 
SOL: a) Kp1 = 2,58; Kp2 = 0,131; b) XA = 0,255;   XB = 0,659;    XC = 0,086	
 
 


