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Solución Opción B 1 

1. Un anaco de madeira de 1,0 kg de masa e densidade 0,60 g/cm3 lánzase verticalmente para abaixo 
cunha velocidade 1,4 m/s dende un punto situado a 5,0 m de altura sobre a superficie dun 
depósito con aceite de densidade 0,90 g/cm3. Se se desprezan a resistencia do aire e a viscosidade 
do aceite, calcule: 
 
a) A velocidade coa que chega á superficie do líquido. [0,25 ptos] 
b) A profundidade máxima á que descende e o tempo investido no dito descenso. [0,70 ptos] 
c) Despois de certo tempo o anaco de madeira regresa á superficie. Unha vez acadado o 

equilibrio, que porcentaxe de volume permanece mergullado? [0,30 ptos] 
 

 
 
SOL: a) 10 m/s; b) 10 m; 2,0 s c) 67% 
 
 
2. Ponse en órbita elíptica un satélite artificial de xeito que no perixeo, que se atopa a unha altura 

de 500 km sobre a superficie terrestre, ten unha velocidade de 36000 km/h. Calcule: 
 
a) A altura á que se atopa o satélite no apoxeo. [0,5 ptos] 
b) A súa velocidade no apoxeo. [0,5 ptos] 
c) Cal sería a velocidade mínima respecto da Terra que deberá ter o satélite ao pasar polo 

perixeo para que escape do campo gravitacional terrestre?  [0,25 ptos] 

Datos: RT = 6,37·106 m; g0 = 9,81 m/s2 

 
SOL: a) 3,7·107 km; b) 1,6 km/s; c) 1,1·104 m/s 
 
 
3. Unha célula fotoeléctrica é alumeada simultaneamente por dúas radiacións monocromáticas de 

igual potencia luminosa e lonxitudes de onda λ1 = 0,220 μm e λ2 = 0,440 μm. A enerxía de 
extracción dun electrón do cátodo é W0 = 4,50 eV. 
 
a) Determine se as dúas radiacións, ou algunha delas, provocan efecto fotoeléctrico. [0,40 ptos] 
b) Calcule a velocidade máxima dos electróns emitidos nesas condicións. [0,45 ptos] 
c) O rendemento cuántico (relación entre o número de electróns extraídos e de fotóns 

incidentes susceptibles de producir efecto fotoeléctrico) é 2,5·10-3 e a intensidade da corrente 
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Solución Opción B 2 

de saturación é 1,2 μA. Exprese, en mW, a potencia luminosa recibida polo cátodo debido á 
radiación.  [0,40 ptos] 

Datos:  h = 6,62·10-34 J·s; me = 9,11·10-31 kg; e = 1,6·10-19 C; c = 3,00·108 m/s 
 
SOL: a) λ1 sí producirá e λ2 non; b) 6,33·105 m/s; c) 5,4 mW 
 
 
4. Unha astronauta que viaxa nun vehículo espacial sofre un accidente durante un paseo exterior e 

queda desenganchada da súa nave. Ela estima que se atopa afastada do vehículo uns 50 m e que 
esa distancia permanece constante. Necesita volver o antes posible e valora dúas opcións, ambas 
relacionadas co aparello de raios láser que porta, e que ten como especificacións técnicas 1,0 kW 
de potencia, 1 hora de duración de batería e 2,0 kg de masa. 
 
a) A primeira opción é lanzar o aparello na dirección oposta á nave para impulsarse cara a ela. A 

astronauta estima que será capaz de impulsar o aparello cunha velocidade de 5 m/s. Ela e seu 
equipo (sen o láser) teñen unha masa aproximada de 80 kg. Calcule o tempo que tardaría en 
chegar á nave, de seguir esta opción. [0,25 ptos] 

b) A outra opción é non se desprender do láser e acendelo apuntando continuamente na 
dirección oposta á nave. Canto tempo tardaría en chegar á nave deste xeito? Por cal das 
opcións debería decantarse finalmente? [1 pto] 
 

SOL: a) 7 minutos; b) 14 horas (93 horas tendo en conta a duración da batería) 
 
 
5. Nunha pila na que ten lugar a seguinte reacción global a 250 ºC: 

 
Fe (s) + Cd2+ (ac)  ⇄  Fe2+ (ac) + Cd (s) 

 
a concentración do Cd2+ é 0,10 mol·dm–3 e a do Fe2+ é 3,0 mol·dm–3. 

  
a) Determine se a reacción é espontánea.  [0,50 ptos] 
b) Calcule o valor da constante de equilibrio. [0,25 ptos] 
c) Calcule as concentracións dos produtos e dos reactivos no momento do equilibrio. [0,50 ptos] 

Datos: ε0 (Cd2+/ Cd) = – 0 ,40 V; ε0 (Fe2+/Fe) = – 0,44 V; F = 96500 C/mol  
 
SOL: a) Non é espontánea xa que ΔG > 0; b) Kc = 5,9; c) "𝑭𝒆𝟐"% = 𝟐, 𝟔𝟓	𝒎𝒐𝒍/𝒍 ;	 "𝑪𝒅𝟐"% =
𝟎, 𝟒𝟓	𝒎𝒐𝒍/𝒍 
 
6. Un hidrocarburo A conduce por oxidación a dous compostos B e C. Á súa vez, B dá por oxidación 

unicamente ácido acético. Nas mesmas condicións, C conduce a ácido acético e a outro ácido 
carboxílico D, de cadea lineal e masa molecular 102. Determine: 
 
a) As fórmulas semidesenvolvidas de A, B, C y D. [1 pto] 
b) Os nomes IUPAC dos ditos compostos. [0,25 ptos] 

 
SOL: A: CH3 – CH = C (CH2 – CH3) – CH2 – CH2 – CH2 – CH3 (3-etilhept-2-eno) ≈ (3-etil-2-hepteno) ou o 
seu isómero: 
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CH3 – CH = C (CH3) – CH2 – CH2 – CH2 – CH2 – CH3 (3-metiloct-2-eno)≈(3-metil-2-octeno) 
B: CH3 – CHO (etanal o acetaldehído) 

C: CH3 – CH2 – CO – CH2 – CH2 – CH2 – CH3 (heptan-3-ona) ≈ (3-heptanona) ou o seu isómero  

CH3 – CO – CH2 – CH2 – CH2 – CH2 – CH3 (heptan-2-ona) ≈ (2-heptanona*) 

D: CH3 – CH2 – CH2 – CH2 – COOH (ácido pentanoico) 
 
 
7. O diazometano (CH3-N=N-CH3) é un gas que se descompón en etano e nitróxeno segundo unha 

reacción de orde 1. Se a presión inicial é 360,0 mmHg e despois de 400 s ascende a 363,6 mmHg, 
calcule: 

 
a) O tanto por cento en volume de cada gas no dito instante, así como a fracción de diazometano 

descomposta. [0,25] 
b) A constante da velocidade da reacción de descomposición. [0,50] 
c) A vida media do diazometano. [0,50] 

SOL: a) %Vdiazometano = 98%; %VNitróxeno = %Vetano = 1,0%; Diazometanodisociado = 1%; b) k = 2,5·10-5s-1; 
c) 2,8·104 s ou tamén se acepta o resultado de 4,0·104 s 
 

 

8. A reacción en fase gasosa entre o ciclopenteno e o iodo para producir ciclopentadieno e ioduro 
de hidróxeno presenta unha constante de equilibrio que, para temperaturas próximas a 575 K, 
vén dada pola ecuación: 

𝑙𝑛𝑘# = 17,39 −	
11200
𝑇  

 
a) Calcule a función de Gibbs normal desa reacción, ∆𝐺$. [0,5 ptos] 
b) Supoñendo válida a ecuación anterior para outras temperaturas, calcule a presión parcial de 

equilibrio do iodo cando se mesturan cantidades equimolares de iodo e ciclopenteno a unha 
presión inicial total de 10 atm e 460 K. [0,75 ptos] 

 
SOL: a) 9,98·103 J/mol; b) 4,82 atm 
 
 


