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DEPARTAMENTO DE FÍSICA E QUÍMICA – I.E.S. DAVID BUJÁN 
Camiño dos Cacharros, 1 – 15181 Cambre (A Coruña)  

℡  981613146        981613173 

CALIFICACIÓN 

  
 

NOME: GRUPO: DATA: 
 
1.- [ 3 PUNTOS] Coñece a composición e clasifica os seguintes sistemas materiais, moi frecuentes na vida 
cotiá, como mestura heteroxénea, disolución ou substancia pura: 
• Zume de limón: auga e ácido cítrico (H2O e 

C6H10O8)... 
• Azucre: sacarosa (C12H22O11) 

• Leite: auga (H2O), grasas, proteína 
(lactoalbúmina), azucres (lactosa C12H22O11)... 

• Cable eléctrico: cobre (Cu) 

• Marco de ventás: aluminio (Al) • Mercurio do termómetro: mercurio (Hg) 
• Sal de cociña: cloruro de sodio (NaCl) • Alcohol medicinal: auga (H2O) e etanol (C2H6O) 
• Aspirina: ácido acetilsalicílico (C9H8O4) • Bebida refrescante: auga (H2O), dióxido de 

carbono (CO2), cafeína (C8N4O2H10)… 
• Lixivia: auga (H2O), hipoclorito de sodio (NaClO) • Amoníaco para limpeza: auga (H2O) e amoníaco 

(NH3) 
• Sangue: auga (H2O), glicosa   [Santillana-A casa 

do saber] 
 

MESTURA HOMOXÉNEA MESTURA HETEROXÉNEA SUBSTANCIA PURA 
   
   
   
   
   
   
   
   

 
2.- [ 1 PUNTO] Conectade cada concepto coa definición da columna da dereita que lle corresponda. 
1. Hipótese  a) Posible método para contrastar a hipótese 
2. Problema  b) Conxunto amplio de contidos científicos (Leis, hipóteses, modelos,…) 
3. Lei  c) Hipótese contrastada que se pode expresar mediante relación matemática. 
4. Teoría  d) Algo para o que, de entrada, non se coñece a solución. 
5. Deseño experimental  e) Conxetura respecto a unha posible resposta ou solución dun problema. 

 
3.- [1 PUNTO] Aplica a teoría cinética e explica as seguintes propiedades: 

a) Os gases ocupan todo o volume do recipiente en que se encontran. 
b) A presión que exerce o gas. 
c) A temperatura do gas. 
d) Se aumenta a temperatura, sen variar o volume, a presión aumenta.  [Santillana – A casa do saber ] 

 
4.- [2 PUNTOS] Calcula cantas bombonas de 200 L, a unha presión de 2 atm, poderán encherse co gas 
propano contido nun depósito de 500 m3 a unha presión de 4 atm .   [Santillana – A casa do saber ] 
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5.- [ 3 PUNTOS] O contido do SO2 (contaminante) no aire dunha gran cidade pode acadar valores peligrosos 
nun inverno seco debido ó contido en xofre do carbón e petróleo usados na calefacción. Daquela, é preciso 
controlar a concentración no aire, o que dá os valores seguintes (en µg de SO2 / m3 de aire): 

Tempo (días) 1 3 5 8 11 12 13 14 
[SO2]: concentración en µg de SO2 / m3 de aire 150 212 275 369 462 494 525 556 

a) Representa a gráfica tempo (en abscisas) / concentración contaminante (en ordeadas). 
b) Expresa 212 µg de SO2 en cg . 
c) A situación de emerxencia de primeiro grao acádase cando a concentración chega a un valor de 800 

µg / m3 . ¿Cando se chegará a esta situación se as condicións meteorolóxicas non cambian?   [IES 
Nicolás Copérnico] 

 
 
 

 
 
 

 
PUNTUACIÓN TOTAL MÁXIMA: 10 PUNTOS 

Tempo:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EXAMES DE FÍSICA E QUÍMICA –3º DE E.S.O. – 2010‐2011   Exame Avaliación 1    Manuel Cid   Páxina 3      22/12/2010 

 
SOLUCIÓNS: 
1.- [ 3 PUNTOS] Coñece a composición e clasifica os seguintes sistemas materiais, moi frecuentes na vida cotiá, como mestura 
heteroxénea, disolución ou substancia pura: 
• Zume de limón: auga e ácido cítrico (H2O e C6H10O8)... • Azucre: sacarosa (C12H22O11) 
• Leite: auga (H2O), grasas, proteína (lactoalbúmina), 

azucres (lactosa C12H22O11)... 
• Cable eléctrico: cobre (Cu) 

• Marco de ventás: aluminio (Al) • Mercurio do termómetro: mercurio (Hg) 
• Sal de cociña: cloruro de sodio (NaCl) • Alcohol medicinal: auga (H2O) e etanol (C2H6O) 
• Aspirina: ácido acetilsalicílico (C9H8O4) • Bebida refrescante: auga (H2O), dióxido de carbono (CO2), 

cafeína (C8N4O2H10)… 
• Lixivia: auga (H2O), hipoclorito de sodio (NaClO) • Amoníaco para limpeza: auga (H2O) e amoníaco (NH3) 
• Sangue: auga (H2O), glicosa   [Santillana-A casa do saber]  

MESTURA HOMOXÉNEA MESTURA HETEROXÉNEA SUBSTANCIA PURA 
   
   
   
   
   
   
   
   

SOLUCIÓNS:  
MESTURA HOMOXÉNEA MESTURA HETEROXÉNEA SUBSTANCIA PURA 

zume de limón leite azucre 
alcohol medicinal  cable eléctrico 

bebida refrescante  marco de ventás 
lixivia  mercurio do termómetro 

amoníaco para limpeza  sal de cociña 
sangue  aspirina 

 
2.- [ 1 PUNTO] Conectade cada concepto coa definición da columna da dereita que lle corresponda. 
1. Hipótese 1 - e a) Posible método para contrastar a hipótese 
2. Problema 2 - d b) Conxunto amplio de contidos científicos (Leis, hipóteses, modelos,…) 
3. Lei 3 - c c) Hipótese contrastada que se pode expresar mediante relación matemática. 
4. Teoría 4 - b d) Algo para o que, de entrada, non se coñece a solución. 
5. Deseño experimental 5 - a e) Conxetura respecto a unha posible resposta ou solución dun problema. 

 
3.- [1 PUNTO] Aplica a teoría cinética e explica as seguintes propiedades: 

a) Os gases ocupan todo o volume do recipiente en que se encontran. 
b) A presión que exerce o gas. 
c) A temperatura do gas. 
d) Se aumenta a temperatura, sen variar o volume, a presión aumenta.  [Santillana – A casa do saber ] 

SOLUCIÓN:  
a) Os gases están formados por pequenas partículas en continuo movemento, separadas unhas doutras, e que se distribúen 

ocupando todo o volume dispoñible.  
b) As partículas, no seu movemento, chocan unhas con outras e coas paredes do recipiente. Estes choques son a causa da 

presión do gas.  
c) A temperatura mide a rapidez con que se moven as moléculas. A maior temperatura, maior velocidade e maior enerxía.  
d) Ao aumentar a temperatura, as moléculas móvense con maior velocidade e o número de choques aumenta, por tanto, 

aumenta a presión. 
 
5.- [4 PUNTOS] Calcula cantas bombonas de 200 L, a unha presión de 2 atm, poderán encherse co gas propano contido nun depósito de 
500 m3 a unha presión de 4 atm .   [Santillana – A casa do saber ] 
SOLUCIÓN:  
Aplicando a lei de Boyle (relación entre presión e volumen dun gas mantendo a T e a cantidade de gas constante), V2 = 106 L ; 
dividindo este resultado polo volumen dunha bombona, o resultado é n = 5 000 bombonas. 
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5.- [ 3 PUNTOS] O contido do SO2 (contaminante) no aire dunha gran cidade pode acadar valores peligrosos nun inverno seco 
debido ó contido en xofre do carbón e petróleo usados na calefacción. Daquela, é preciso controlar a concentración no aire, o que 
dá os valores seguintes (en µg de SO2 / m3 de aire): 

Tempo (días) 1 3 5 8 11 12 13 14 
[SO2]: concentración en µg de SO2 / m3 de aire 150 212 275 369 462 494 525 556 

a) Representa a gráfica tempo (en abscisas) / concentración contaminante (en ordeadas). 
b) Expresa 212 µg de SO2 en cg . 
c) A situación de emerxencia de primeiro grao acádase cando a concentración chega a un valor de 800 µg / m3 . ¿Cando se 

chegará a esta situación se as condicións meteorolóxicas non cambian?   [IES Nicolás Copérnico] 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
SOLUCIÓNS: 

a) 212 µg = 2,12·10-2 cg (0,0212 cg). 
b) De media, cada día aumenta en 31,2 ; daquela, 800 – 556 = 244 representa aproximadamente 8 días desde o día 14. O 

umbral perigoso producirase ós 21 días (ou entre o 21 e o 22). 
 


