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Incluidos os cursos 2005-2006, 2007-2008 e 2010-2011 
 

1.1. Diferenciades ciencia (por exemplo, a Física e a Química) e pseudociencia. 

[2007] 1.- No texto sobre homeopatía, aparece unha táboa que se mostra a continuación: 

 
a) ¿Cal é o grupo que usa menos pastillas de paracetamol? ¿Cómo explicas ese dato?  
b) O conxunto de datos da táboa parecen demostrar que o tratamento homeopático (pastillas de Rhus tox) non 

funciona. Xustificao.  
c) Explica (e indica en que datos te basas) cal dos tres grupos de enfermos recibiu un tratamento eficaz para a 

dor. 
SOLUCIÓNS: 

a) O 3º. Tratamento eficaz. 
b) Mantense (incluso aumenta) a dor. 
c) O 3º. Diminúe en todos os casos a dor.     

 
[2007] 1.1.- No texto sobre homeopatía, aparece unha táboa que se mostra a continuación: 

 
a) ¿Cal dos grupos de enfermos é o que máis pastillas de paracetamol usa? ¿Cal pode ser a causa? 
b) ¿Qué tratamento é o que funciona mellor para o alivio das dores? ¿Cómo o xustificas? 
c) “Rhus tox” é un medicamento homeopático. Os resultados do seu uso no alivio da dor (tal como figuran nesta 

táboa), ¿proban que a homeopatía é unha técnica de tratamento na que podemos confiar como enfermos? 
SOLUCIÓNS: 

a) 2º. Tratamento ineficaz. 
b) 3º. Tratamento eficaz 
c) Non. Maniféstase moi claro nos datos para o grupo 2     

 
[2007] 1.2.- No texto sobre homeopatía, aparece unha táboa que se mostra a continuación: 
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a) Todos os grupos reciben o mesmo número de pastillas de paracetamol. ¿Por que o número de pastillas de 

paracetamol consumidas é diferente nos 3 grupos?  
b) Un alumno afirma que, á vista dos datos, o tratamento homeopático (pastillas de Rhus tox) funciona. ¿Estás 

de acordo? Razóao.  
c) Explica (e indica en que datos te basas) cal dos tres grupos de enfermos non recibiu un tratamento eficaz para 

a dor. 
SOLUCIÓNS: 

a) Diferente eficacia no tratamento. 
b) Falso: o grupo 2 ten máis dor que o 3 despois do tratamento. 
c) O 3º: máis diminución da dor, menos paracetamol consumido,… 

 

1.2. Distinguides entre propiedades xerais e propiedades características da materia. 

[2005] 1.- Na seguinte táboa proporciónanse os valores de volume e masa de diferentes corpos tomados á mesma 
temperatura ambiental: 

MAGNITUDE A B C D E F 

VOLUME (cm
3
) 200 100 75 200 100 75 

MASA (g) 500 500 375 375 200 200 

a) Indica se as seguintes afirmacións son certas ou falsas: 
� O corpo B é máis denso que o C 
� O corpo B é menos denso que o F 
� O corpo C é máis denso que o F 

b) Indica que corpos tes que comparar se queres comprobar que é FALSO que, a maior masa do corpo, maior é a 
súa densidade. 

c) Indica que corpos tes que comparar se queres comprobar que é FALSO que, canto menor é o volume do 
corpo, maior é a súa densidade. 

 
[2005] 2.- Ordea as seguintes substancias en función da densidade (de menor a maior): 

a) Un prisma de lados 10 cm ,  5 cm  e 8 cm que ten unha masa de 1 080 g (NOTA: O volume do prisma calcúlase 
multiplicando largo por ancho por alto). 

b) Un litro de aceite. 
c) Unha gotiña do mesmo aceite anterior. 
d) Unha esfera de aceiro de diámetro 20 mm . 
e) 1 000 litros de auga.  [IES Nicolás Copérnico] 

 
[2005] 3.- Unha fábrica elabora dous tipos de moedas con dous metais diferentes, X e Y: 

 Masa (g) Volume (cm
3
) Densidade (g/cm

3
) 

MOEDAS DE X  2 4 

MOEDAS DE Y 4  2 

Indicade, razoadamente, se son verdadeiras ou falsas as seguintes proposicións: 

a) As moedas de Y pesan máis cás de X. 

b) Con 80 g de X poden fabricarse 40 moedas. 

c) A densidade de 2 moedas de Y é a mesma cá dunha moeda de X. 

d) Dez moedas de Y desaloxarán nunha probeta igual cantidade de auga que 10 moedas de X. 
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1.3. Catalogades unha magnitude como fundamental ou derivada. 

[2005] 1.- Tendo en conta a teoría sobre sistemas de unidades e magnitudes, podemos afirmar que: 
a) No S.I. a unidade de lonxitude é o km, debido a que é a máis útil e empregada actualmente. 
b) O S.I. ten como unidades fundamentais a masa, o tempo e a forza. 
c) A unidade de tempo no S.I. é o minuto. 
d) Unha magnitude derivada é aquela que vén definida a partir de magnitudes fundamentais. 

 

1.4. Sabedes resolver cambios de unidades e manexar o Sistema Internacional de unidades. 

[2007] 1.- Representa os seguintes conxuntos de valores nos eixes que se dan: 
a) 25, 28, 33, 39, 43, 48, 54, 61 
b) 22, 34, 43, 55, 63, 76, 88, 96 
c) 350, 460, 680, 730, 880, 1 040, 1 220 
d) 0,20, 0,25, 0,32, 0,38, 0,44, 0,52, 0,60, 0,68   [IES Nicolás Copérnico] 

 
SOLUCIÓNS: 

 
 
[2007,2010] 2.- Realiza os seguintes cambios de unidades: 

a) Expresa en quilogramos a masa dun melón de 3400 g. 
b) Expresa en gramos a masa de 3/4 de quilogramo de arroz. 
c) Expresa en miligramos a masa de 100 g de fariña.  [Santillana] 

SOLUCIÓNS: 
a) 3,4 kg  b) 750 g  c) 100 000 = 10

5
 mg  

 
[2007] 3.- O prefixo pico significa:    

a) 10
 −−−−12

 b) 10
 −3

 c) 10
 6

 d) 10
 −6

 
 
[2005] 4.- Procedede a completar a seguinte táboa: 

 

61 54 48 43 39 33 25

9688766355433422

1220 880 680 460 350 

0,68 0,60 0,52 0,44 0,38 0,32 0,25 0,20 

28 

1040 730 
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[2005] 5.- Completa os ocos en branco na seguinte táboa: 
 

MEDIDA MAGNITUDE UNIDADE CANTIDADE 

10 m
 2

    

2 dm    

  litro 14 

  segundo 3 

 masa  200 

250 cm
 3

    

 
[2005] 6.- Ordea as seguintes cantidades de maior a menor: 

5,4·10
 3

           680           0,5·10
 4

           7 980           88·10
 3

           5 600 000·10
 -3

           
 
[2005] 7.- O cabelo humano medra, por termo medio uns 0,5 mm/día. Esta velocidade de crecemento expresada en 
nanómetros por minuto é: 

a) 3,47·10
2
 nm/min  

b) 3 470 nm/min  
c) 3,47·10

-2
 nm/min  

d) 3,47 nm/min 
 
[2005] 8.- A continuación danse unha serie de medidas: 

a) 2 mm     b) 1 L     c) 1 kg     d) 5 g     e) 1 cm
3
     f) 10 m

2
     g) 100 m

3
     h) 40 km 

e unha serie de “obxectos” e magnitudes: 
1) 4 laranxas medianas     2) masa dun anel     3) volume dunha botella baleira     4) distancia entre Carral e Santiago     
5) volume dun dado para xogar ó parchís     6) grosor dunha moeda     7) superficie dunha habitación     8) volume 
dunha habitación. 
Asignade a cada letra o número correspondente (damos o primeiro a título de exemplo). 

A - 6 B - C - D - E - F - G - H - 

 
[2005] 9.-  En todos os cambios de unidades que se reproducen a continuación hai erros. Identificádeos e, cando sexa 
posible, corrixídeos: 

ERRO CORRECTO 

250 cm
3
 = 250 000 L 250 cm

3
 = 0,250 L 

4 hm
2
 = 400 m  

0,05 cm = 5 m  

20 m/s = 1,2 km/h  

20 L = 20 kg  

30 min = 0,30 h  

 
[2005] 10.- Procede a completar a seguinte táboa: 

50 km m 8 mm m 20 m km 

0,5 m
2 

cm
2 

1 km
2
 m

2 
48 dm

2
 m

2 

1 L cm
3 

250 cm
3
 L  1 hm

3 
L 

500 g kg 60 kg g 30 g mg 

 
[2005] 11.- As magnitudes seguintes son solucións a problemas propostos. ¿Cales che parecen equivocadas? Razoa a 
desposta. 

a) Lonxitude dun lápiz:   1,5·10
 -4

 km 
b) Tempo que tarda unha pelota en cegar ó chan:   1 200 000 ns 
c) Masa dunha moeda:   3 400 mg 
d) Altura dunha torre:   80 hm 
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e) Ancho da mesa:   2 dam 
f) Lonxitude da aula de clase:   10 m   [IES Nicolás Copérnico] 

 
[2005] 12.- Os refrescos dunha determinada marca costan o seguinte: 

1. Lata de 33 cL: 50 c€ 
2. Botella de litro: 1 € 
3. Paquete de tres botellas de 1/5 (de litro): 0,6 € 
4. Paquete de 6 botellas de 250 mL : 1,40 € 

Indica razoadamente cal dos productos á venta é o máis económico e cal o máis caro.   [IES Nicolás Copérnico] 
 
[2005] 13.- Unha persoa á que lle gusta beber auga embotellada, toma todos os días unha cantidade de 75 cL . Calcula 
a cantidade de auga embotellada que bebe nun ano, espresando o resultado en m

 3
 e o coste da auga bebida nese 

tempo, sabendo que o precio da botella de auga de 1,5 L é de 0,5 € . 
 
[2005] 14.- Procedede a completar a seguinte táboa: 

50 km m 1 L cm
 3 

1 km
 2

 m
 2

 

30 g mg 60 kg g 48 dm
 2 

m
 2

 

 

1.5. Explicades as distintas etapas que compoñen o método científico. 

[2005,2007,2010] 1.- Conectade cada concepto coa definición da columna da dereita que lle corresponda. 

Hipótese 1 - 5 Posible método para contrastar a hipótese 

Problema 2 - 4 Conxunto amplio de contidos científicos (Leis, hipóteses, modelos,…) 

Lei 3 - 3 Hipótese contrastada que se pode expresar mediante relación matemática. 

Teoría 4 - 2 Algo para o que, de entrada, non se coñece a solución. 

Deseño experimental 5 - 1 Conxetura respecto a unha posible resposta ou solución dun problema. 

 
[2005] 2.- Na táboa seguinte, clasifica cada unha das afirmacións, tomadas dun libro de texto, como dato 
(observación) ou como hipótese (interpretación teórica), sinalando cunha cruz no oco correspondente. 

AFIRMACIÓNS 
DATOS 

(OBSERVACIÓNS) 

HIPÓTESES 
(INTERPRETACIÓN 

TEÓRICA) 

A auga se encontra na natureza en tres estados diferentes: 
sólido, líquido e gasoso 

  

Esta diferencia débese a que a forza de unións entre as 
moléculas de auga varía dun estado a outro 

  

No estado sólido, as moléculas están unidas moi fortemente e se 
dice que presentan gran cohesión 

  

Por iso os sólidos non cambian de forma   

Nos líquidos a forza de cohesión entre as moléculas é menor, e 
aínda é máis pequena nos gases 

  

Entre líquidos e gases existen outras diferencias: Os líquidos 
comprímense moi pouco mentres que os gases son moi 
compresibles 

  

A razón é que as moléculas dos gases están máis distanciadas 
entre si que as moléculas dos líquidos 

  

 

1.6. Aplicades o método científico a observacións reais e elaborar un informe científico dunha investigación 
realizada. 

[2007] 1.- Desexamos comprobar a seguinte hipótese: «O sal disólvese máis rapidamente en auga quente que en auga 
fría». Que experiencia che parece máis adecuada? 

a) Engadir unha cantidade de sal a un vaso con auga e quentar. Observar o que sucede. 
b) Engadir unha cantidade de sal a un vaso con auga quente e deixar arrefriar. Observar o que sucede. 
c) Engadir a mesma cantidade de sal en catro vasos con auga a distinta temperatura. Observar o que sucede. 



 

 
  

 

 

 
3º DE E.S.O. – EXAMES DE FÍSICA E QUÍMICA. RECOPILACIÓN 2000-2010       Manuel Cid      Páxina 6      28/06/2011   

 

DEPARTAMENTO DE FÍSICA E QUÍMICA 
IES David Buján 

Camiño dos cacharros, 1 
15181 Cambre (A Coruña) 

℡  981613146 �  981613173 

d) Engadir cantidades diferentes de sal en catro vasos con auga a diferente temperatura. Observar o que 
sucede. 

Elixe a resposta correcta e xustifícaa.  [Santillana] 
SOLUCIÓNS: 
Mantemos constante a variable “cantidade de sal” e usamos diferentes temperarura (varía só a variable 
temperatura). 
 
[2005,2007] 2.- Supón que queres comprobar a seguinte hipótese: 
“Canto máis quente esté a auga, máis rápido se disolverá o azucre” Cal é o mellor plan para comprobar a hipótese? 
(NOTA: Todos os vasos que se usan, teñen a mesma cantidade de auga). 

a) Toma 4 vasos de auga; (1) á temperatura de 20 ºC ; (2) a 40 ºC ; (3) a 60 ºC ; e o (4) a 80 ºC . Pon unha culler 
de azucre en cada un dos vasos e mide o tempo que tarda en disolverse. 

b) Toma 2 vasos de auga: o 1º a 20 ºC e o 2º a 30 ºC . Pon unha culler de azucre en cada un e mide o tempo que 
tarda en disolverse. Os vasos deben ser do mesmo tipo. 

c) Toma 3 vasos de auga á mesma temperatura. Pon unha culler de azucre en cada vaso. Quenta o vaso 
primeiro aplicando pouca calor; quenta o vaso seguinte aplicando moita calor, e non quentes o terceiro. Mide 
o tempo que tarda o azucre en disolverse en cada un. 

d) Toma 4 vasos de auga. No primeiro pon unha culler de azucre; no segundo dúas, no terceiro tres e no carto 
catro. Mide en cada caso o tempo que tarda o azucre en disolverse.  

 
[2005] 3.- Moitas veces terás observado os efectos do rozamento entre os obxectos. Supoñamos que te interesas por 
este fenómeno e formulas a seguinte hipótese: o rozamento é debido ás rugosidades existentes nas superficies dos 
corpos en contacto. ¿Que experimento ou experimentos deseñarías para comprobar se estás ou non no certo? 
 
 [2005] 4.- Nun hipotético experimento, María intenta saber se o tipo de material das cacerolas inflúe na rapidez de 
quecemento de auga na súa cociña. Para isto, quenta medio litro de auga en diferentes cacerolas usando sempre a 
mesma placa eléctrica e as mesmas condicións. A variable que mide a causa do quecemento é: 

a) A cantidade de auga que bota na mesma cacerola. 
b) A temperatura acadada pola auga en cada cacerola. 
c) A cantidade de enerxía suministrada pola placa. 
d) O tamaño e espesor de cada unha das cacerolas. 

[2005] 4.1.- Na mesma serie de experiencias, a variable que mide o efecto do proceso de quecemento é: 
a) A cantidade de auga que botou en cada cacerola. 
b) A temperatura acadada pola auga en cada cacerola. 
c) tipo de material de que están feitas as cacerolas. 
d) A cantidade de enerxía suministrada pola placa. 

 
[2005] 5.- Na clase, supoñamos que decidimos estudiar como afecta o exercicio físico na frecuencia do pulso. Os 
alumnos, executan varias probas de salto e despois miden o pulso. Un grupo salta durante 1 minuto, o seguinte grupo 
salta durante dous minutos, o terceiro grupo salta durante 3 minutos e un cuarto grupo non salta. ¿Como medirías a 
frecuencia do pulso neste estudio? 

a) Contando o número de saltos por minuto. 
b) Contando o número de latidos do corazón por minuto. 
c) Contando o número de saltos que fai cada grupo. 
d) Contando o número de exercicios de cada grupo. 

 

1.7. Representades graficamente os datos recollidos nunha táboa. 

[2007] 1.- Un enfermeiro controlou a temperatura dun paciente durante o tempo que permaneceu ingresado no 
hospital. 

a) O primeiro día ingresou sen febre (37 °C). 
b) O segundo día a febre subiulle a 39 °C e mantívose así durante tres días. 
c) A partir de entón, a febre baixou a razón de medio grao por día. 
d) Cando o enfermo estivo tres días sen febre, déuselle a alta no hospital. Reconstrúe a gráfica da temperatura. 

SOLUCIÓN: 
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Día Temperatura (ºC) 

 

1 37,0 

2 39,0 

3 39,0 

4 39,0 

5 38,5 

6 38,0 

7 37,5 

8 37,0 

9 37,0 

10 37,0 

11 37,0 

12 37,0 

 
 [2007,2010] 2.- María quere coñecer o consumo de gasolina do seu coche. Para iso, recolleu os datos que se mostran 
na seguinte táboa: 

 
a) Representa estes datos nunha gráfica (o gasto é a variable dependente e a distancia a independente). 
b) Que relación existe entre as dúas magnitudes? 
c) Calcula, a partir da gráfica, o consumo de gasolina por cada quilómetro. 
d) Escribe unha ecuación que relacione a distancia co consumo. 
e) Se o prezo da gasolina é 0,98 €/L, canto lle custará a María unha viaxe desde Madrid ata Zaragoza se a 

distancia entre elas é de 325 km? Dedúceo, utilizando a gráfica, mediante cálculo matemático.  [Santillana] 

 

SOLUCIÓNS: 
b) Son directamente proporcionais (gráfica: liña recta) 
c) 0,06 L/km (Dividindo cada dato de gasto entre cada dato de distancia. 
d) G = 0,06 · D 
e) 19,11 € (aplicando a ecuación anterior para calcular o gasto de gasolina, e producto por 0,98 €/L) 

 
 [2007,2010] 3.- 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 / m
3
 de aire): 
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Tempo (días) 1 3 5 8 11 12 13 14 

[SO2]: concentración en µµµµg de SO2 / m
3
 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 / m
3
 . 

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

 
SOLUCIÓNS: 

a) 212 µµµµg = 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 pelrigoso producirase ós 21 días (ou entre o 21 e o 22). 
 
[2005] 4.-  Medíronse as velocidade de saída dun líquido por un burato circular a medida que se cambiaba a sección 
deste. Os resultados aparecen recollidos no seguinte cadro: 

S (cm
 2

) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

V (cm/s) 75 50 37,5 30 25 21,43 18,75 16,66 15 

a) Construíde a gráfica velocidade (ordeadas) – sección (abscisas). 
b) As magnitudes, ¿son directamente proporcionais? Xustificade a resposta. 
c) Leede na gráfica a velocidade de saída dun líquido por unha sección de 15 cm

2
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[2005] 5.- Un grupo de alumnos procederon a determinar a forza peso e a lonxitude de diferentes trozos de cable 
(todos eles feitos do mesmo material e co mesmo grosor) e recolleron os datos na seguinte táboa: 

(L ±±±± 0,01) m 0,40 1,21 2,05 2,81 3,50 4,00 

(F ±±±± 1) N 25 79 125 182 227 260 

 A súa hipótese era que a lonxitude e o peso debían ser directamente proporcionais (a maior lonxitude, maior 
peso, de xeito que para dobre lonxitude dobre peso, triple lonxitude triple peso, etc). É decir, que F = k · L sendo F o 
peso e L a lonxitude. 

a) Construide a gráfica de F fronte a L e razoade se confirma ou non a hipótese. 

 
b) Calculade o valor da constante k na gráfica anterior. 
c) Canto pesaría un trozo de cable de 7,5 m? 

 

1.8. Analizades e interpretades gráficas. 

[2005] 1.- A gráfica adxunta mostra a relación entre crecemento das prantas e intensidade da luz. 

 
Esta relación pode establecerse cunha das seguintes afirmacións: 

a) A medida que aumenta a intensidade da luz, aumenta o crecemento das prantas. 

b) A medida que aumenta o crecemento das prantas, aumenta tamén a intensidade da luz ata un to punto, e 
despois empeza a diminuír. 

c) A medida que aumenta a intensidade da luz, aumenta tamén o crecemento das prantas ata un certo punto, e 
despois empeza a diminuír. 

d) A medida que aumenta o crecemento das prantas, aumenta a intensidade da luz. 
 
[2005] 2.-  Úsanse tuberías de 5 grosores diferentes para bombear gasolina desde un tanque. Úsase sempre a mesma 
bomba. A gráfica mostra os resultados do estudio. 
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Cal dos seguintes enunciados describe correctamente a relación entre as variables? 

a) Canto maior sexa o diámetro da tubería, máis gasolina se bombeará cada minuto. 

b) Canta máis gasolina se bombea por minuto, máis tempo se precisará. 

c) Canto máis pequeño é o diámetro da tubería, máis gasolina se bombeará por minuto. 

d) Canto máis pequena sexa a cantidade de gasolina que se bombea, maior será o diámetro da tubería. 
 

2.1. Entendedes que a materia pode presentarse en diferentes estados físicos e podedes describir as características 
dos estados sólido, líquido e gasoso 

 

2.2. Interpretades cualitativamente a presión e a temperatura a partir da teoría cinética, para chegar á comprensión 
do comportamento dos gases 

[2007] 1.-  Dispós dun recipiente con certa cantidade de gas. Explica que pasa coa presión do gas cando: 
a) Se aumenta a temperatura. 
b) Se diminúe o volume. 
c) Se introduce máis gas. 
d) Auméntanse a temperatura e o volume. 
e) Diminúe o volume e aumenta a temperatura.  [IES Nicolás Copérnico] 

SOLUCIÓNS: 
a) Aumenta. 
b) Aumenta. 
c) Aumenta. 
d) Depende (a temperatura aumenta a presión, o volume contrarresta ese aumento). 
e) Aumenta. 

 
[2005] 2.- Queremos explicar algúns procesos a partir da teoría cinética da materia. Escribe en cada oco se aumenta, 
diminúe ou non varía o número, o tamaño, a distancia ou a velocidade das partículas (átomos ou moléculas, segundo 
o caso) durante o proceso en cuestión: 

FENÓMENO 
O número das 

partículas... 
O tamaño das 

partículas... 
A distancia entre 

as partículas... 
A velocidade 

das partículas... 

Durante o verán a vía metálica do tren 
quéntase. 

    

Cunha bomba inxéctanse tres emboladas 
máis de aire, sen que varíe a temperatura, 
nun balón de fútbol que xa está inflado. 

    

 

2.3. Resolvedes correctamente exercicios numéricos nos que sexa necesario aplicar as leis dos gases. 

[2007] 1.-  O volume do aire dentro dun balón é de 400 cm3 a unha temperatura de 20 °C . Introdúcese nunha neveira 
e o seu volume redúcese a 0,38 L . Supoñendo que a presión do aire non cambia, calcula a temperatura que hai no 
interior da neveira. 
SOLUCIÓN:  
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[2007] 2.- Na roda dunha bicicleta hai aire a unha presión de 1,20 atm e a 20 °C de temperatura. Despois de rodar 
durante un anaco a roda quéntase, por efecto da fricción co chan, ata 30 °C. Se supoñemos que o volume non varía: 

a) Que presión exerce agora o aire? 
b) Segundo a presión que calculas sexa maior ou menor que ó principio,varía a cantidade de aire que hai no 

interior da cámara? 
SOLUCIÓN:  

a) Aplicando a lei de Guy-Lussac: 1,24 atm . 
b) Non, é a mesma..  

 
[2010] 3.- Calcula cantas bombonas de 200 L, a unha presión de 2 atm, poderán encherse co gas propano contido nun 
depósito de 500 m

3
 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 = 10

6
 L ; dividindo este resultado polo volumen dunha bombona, o resultado é n = 5 000 bombonas. 

 
[2005] 4.- Sobre o estudio das leis dos gases que fixemos na páxina de Educaplus (aula de Informática), indicade se as 
seguintes afirmacións son verdadeiras ou falsas: 

a) 0 ºF e 0ºC son a mesma temperatura. 

b) A lei da Charles expresa que volume e presión dun gas son directamente proporcionais. 

c) Tanto Avogadro como Boyle, Charles e Gay-Lussac son Químicos e Físicos franceses. 
 
[2005] 5.- Sobre o estudio das leis dos gases que fixemos na páxina de Educaplus (aula de Informática), indicade se as 
seguintes afirmacións son verdadeiras ou falsas: 

a) A lei de Boyle expresa que volume e temperatura dun gas son inversamente proporcionais. 

b) “Difusión” é a rapidez conq ue un gas se mestura con outro. 

c) A ecuación matemática que recolle a lei dos gases ideais é P·V = n·R·T, e a ecuación para os gases reais é 
exactamente a mesma. 

 

2.4. Coñecedes os aspectos básicos da teoría cinética da materia e xustificades as características dos estados de 
agregación de acordo con ela. 

[2007,2010] 1.- 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. 
 

2.5. Coñecedes os diferentes cambios de estado cos seus nomes correctamente expresados. 
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[2007] 1.- Un bote que contén 2 cc de alcohol líquido atópase enriba dunha balanza que marca unha masa de 56 g . Se 
conseguimos que o alcohol se evapore, mantendo pechado o bote, daquela: (escolle a opción correcta): 

a) O vapor de alcohol ocupa a parte superior do bote. 
b) A balanza sinalará un peso inferior. 
c) A densidade do alcohol segue sendo a mesma. 
d) Ó abrir o bote non varía o que marca a balanza.  [IES Nicolás Copérnico] 

SOLUCIÓNS: c) 
 
[2005] 2.- Algúns cambios de estado que normalmente ocorren na cociña da túa casa poden ser (sinala a afirmación 
FALSA): 

a) Nas tapadeiras das potas cando se coce nelas algún guiso: o gas pasa a líquido. 

b) Nun armario: a naftalina pasa de sólido a gas. 

c) Ó engadir unha aspirina efervescente á auga, o sólido pasa a gas. 
 

2.6. Recoñecedes os diferentes cambios de estado da auga e as temperaturas ás que se producen 

[2005] 1.- Un cubito de 10 g de xeo que está a 50 ºC baixo cero quéntase suavemente, nunha tarteira tapada, ata 
conseguir que se convirta completamente en vapor. Observamos que as variacións da temperatura co tempo entre 0 
ºC e 150 ºC son as recollidas no gráfico: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Indica cales son as trmperaturas de fusión e ebulición. 
b) ¿Cambia a temperatura durante a ebulición? Explica como se observa isto na gráfica. 
c) Explica en que tramos temos respectivamente xeo, auga e vapor de auga. 
d) ¿Que significado ten que o tramo CD sexa moito máis longo có tramo AB? (Aumenta máis a temperatura, 

apórtase máis enerxía ó proceso,…) 
e) Usa a teoría cinética para explicar as diferencias entre os estados da auga: xeo, líquido e vapor. 

 

2.7. Podedes interpretar gráficas de quecemento e de arrefriamento de substancias, identificando nelas os cambios 
de estado que puideron producirse 

[2007] 1.- Observa a gráfica temperatura / tempo que se 
ofrece na figura, na que se sabe que a substancia coa que 
se está traballando estaba inicialmente a 850 ºC e que se 
finaliza o proceso ós – 120 ºC . 

a) Expresa a temperatura final do proceso en graos 
Kelvin. 

b) Sabemos que o punto de fusión desta 
substancia é de – 170 ºC, e o punto de ebulición 
é de 180 ºC . ¿Qué transformación física tivo 
lugar no proceso? 

c) Explica en que estado se atopará a substancia ó 
final dos 20 min do experimento.  [IES Nicolás 
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Copérnico] 

SOLUCIÓN:  
a) 153 K . 
b) Condensación (paso de gas a líquido) 
c) Estado líquido. 

 
 [2007] 2.- A gráfica mostra o quentamento dunha substancia. Representamos a temperatura que alcanza en función 
do tempo que transcorre: 

 
a) Que sucede en cada un dos tramos?  
b) Cal é a temperatura de fusión da substancia?  
c) E a temperatura de ebulición? 

SOLUCIÓN:  
a) A substancia encóntrase a −25 °C e quece ata -16,66 °C . No segundo tramo estase producindo un cambio 

de estado porque a temperatura non cambia, mantense constante a -16,66 °C . No terceiro tramo, a 
temperatura volve aumentar desde -16,66 °C ata 100 °C . No cuarto tramo prodúcese outro cambio de 
estado e a temperatura mantense constante a 100 °C e, a continuación, volve aumentar ata 150 º C.  

b) A temperatura de fusión é -16,66 °C .  
c) A temperatura de ebulición é 100 °C. 

 

 [2005,2007] 3.- A gráfica da figura adxunta 
corresponde a dúas substancias (1 e 2) que posúen 
diferentes temperaturas de fusión, pero idéntica 
temperatura de ebulición. Para interpretar a gráfica, 
respondede ás seguintes preguntas: 

a) Indica as temperaturas de fusión das dúas 
substancias.  

b) Explica por que os tramos horizontais da 
gráfica non teñen a mesma lonxitude.  

c) Indica en que estado se atopa cada substancia 
ós 10 min , 13 min e 16 min . [IES Nicolás 
Copérnico] 

 

SOLUCIÓNS:  
a) 25 e 150 ºC 
b) Diferente calor latente e/ou diferente cantidade de substancia. 
c) Sólidas – sólido+líquido – sólido+líquido e líquido  

 

t (min) 
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[2005] 4.- Dunha práctica de laboratorio, tense a 
gráfica que se mostra na figura. Sábese que, ó 
principio, a substancia fervía con violencia, que 
pasados algúns minutos apagouse o mechero, e que 
cando se deu por terminada a experiencia, a 
substancia estaba en estado sólido. Contestade as 
seguintes cuestións: 

a) Indica a temperatura ó comenzo e ó final da 
práctica. 

b) Durante canto tempo hai algo e líquido no 
recipiente. 

c) As temperaturas de licuación (condensación) 
e de solidificación da substancia. 

d) As temperaturas de fusión e ebulición da 
substancia. 

 
 

2.8. Explicades os cambios de estado mediante debuxos, aplicando os coñecementos da teoría cinética. 

 

2.9. Explicades claramente a diferenza entre evaporación e ebulición. 

 

2.10. Podedes elaborar táboas xustificadas polas leis dos gases. 

 

3.1. Sabedes diferenciar unha substancia pura dunha mestura. 

[2007] 1.- A partir dos seguintes termos usados habitualmente, precedede a separalos en dúas partes segundo se 
trate ou non de substancias puras: auga de manantial, aluminio, aire de montaña, vinagre, alcohol etílico, leite recién 
ordeñada, amoniaco, ferro, xofre, anel de ouro.  

SUBSTANCIAS PURAS MESTURAS 

  

  

  

  

  

SOLUCIÓNS: 

SUBSTANCIAS PURAS MESTURAS 

aluminio auga de manantial 

alcohol etílico aire de montaña 

amoniaco vinagre 

ferro leite recién ordeñada 

xofre anel de ouro 

 
[2007] 2.- Clasifica as seguintes substancias en substancias puras ou mesturas. No caso das substancias puras, di se 
son elementos ou compostos. No caso das mesturas, indica se son homoxéneas ou heteroxéneas.  
• Grafito • Colesterol • Auga mineral • Leite con azucre • Vapor de auga • Auga de mar • Maionesa • Xofre • Lixivia • 
Granito • Cobre • Aire • Zume de laranxa • Ozono • PVC • Refresco de cola • Osíxeno • Dióxido de carbono • Bronce • 
Soro fisiolóxico 

MESTURAS SUBSTANCIAS PURAS 

MESTURA HOMOXÉNEA MESTURA HETEROXÉNEA ELEMENTO COMPOSTO 
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SOLUCIÓN:  

MESTURAS SUBSTANCIAS PURAS 

MESTURA HOMOXÉNEA MESTURA HETEROXÉNEA ELEMENTO COMPOSTO 

Auga mineral Leite con azucre Grafito Colesterol 

Auga de mar Maionesa Xofre Vapor de auga 

Lixivia Granito Cobre 
Dióxido de 

carbono 

Aire Zume de laranxa Osíxeno PVC 

Refresco de cola  Ozono  

Bronce    

Soro fisiolóxico    

 
[2007] 3.- Dados os seguintes sistemas: aire, chocolate puro, dióxido de carbono, leite, xofre, area da praia, ozono, 
auga de mar. Sinalade cal (ou cales) son; substancia simple, composto, mestura homoxénea, mestura heteroxénea.  
[Carrascosa] 

SUBSTANCIA SIMPLE COMPOSTO MESTURA HOMOXÉNEA MESTURA HETEROXÉNEA 

    

    

    

    

    

    

    

    

SOLUCIÓN:  

SUBSTANCIA SIMPLE COMPOSTO MESTURA HOMOXÉNEA MESTURA HETEROXÉNEA 

Xofre Chocolate puro Aire  Area da praia 

Ozono Dióxido de carbono Auga de mar Leite 

 
[2007,2010] 4.- 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 

   

   

   

   

   



 

 
  

 

 

 
3º DE E.S.O. – EXAMES DE FÍSICA E QUÍMICA. RECOPILACIÓN 2000-2010       Manuel Cid      Páxina 16      28/06/2011   

 

DEPARTAMENTO DE FÍSICA E QUÍMICA 
IES David Buján 

Camiño dos cacharros, 1 
15181 Cambre (A Coruña) 

℡  981613146 �  981613173 

   

   

   

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 

 
[2005] 5.- Entre as seguintes sustancias, sinala cal NON É unha mestura homoxénea: 

a) Aire porque contén osíxeno, nitróxeno, anhídrido carbónico e vapor de auga. 
b) A auga destilada porque as súas moléculas teñen dous átomos de hidróxeno e un de osíxeno. 
c) A amalgama que se usa na industria e que se elabora a partir de ouro e mercurio. 

 
[2005] 6.- Entre as seguintes sustancias, indica cal é unha sustancia pura: 

a) leite porque sufríu un proceso de esterilización na central leiteira. 
b) aire porque contén osíxeno, nitróxeno, anhídrido carbónico e vapor de auga. 
c) sal común porque é cloruro sódico (composto de cloro e sodio). 

 

3.2. Distinguides unha substancia pura polas súas propiedades características 

 

3.3. Explicades e podedes empregar as técnicas de separación e purificación de mesturas (filtración, cristalización,…) 
para obter substancias puras a partir das súas mesturas 

 

3.4. Sodes capaces de enumerar as diferencias que existen entre unha mestura e unha disolución, e entre un 
elemento e un composto 

 

3.5. Describides as disolucións e resolvedes correctamente exercicios sinxelos de cálculo das súas concentracións 

[2007] 1.- Unha persoa inxire 2 copas de brandy de 40º. Se cada copa ten 100 
mL, pídese: 

a) ¿Cantos mL de alcohol bebeu? 
b) ¿Cal será a concentración de alcohol no seu sangue en g/L ? 
c) ¿Poderían poñerlle unha multa se conduce? 

DATOS:  
���� A densidade do alcohol etílico é de 790 g/L . 
���� A concentración máxima permitida no sangue é de 0,5 g/L .  
���� Suponse que todo o alcohol inxerido vai ó sangue e que o volume total 

da disolución (sangre e  alcohol) é de 5 L . 
���� O grao alcohólico das bebidas expresa o tanto por cento en volume. 

Exemplo: un viño de 10 º indica que existen 10 mL de alcohol por cada 
100 mL de viño (ou, o que é o mesmo: 100 mL de alcohol por cada litro 
de viño). 

 

SOLUCIÓN:  
a) 80 mL 
b) 80 mL son 63,2 g de alcohol. Concentración: (63,2 g/5 L) = 12,65 g/L 
c) Por suposto; está moi por riba dos 0,5 g/L (0,25 mg en aire expirado), que é o máximo permitido. 
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 [2007] 2.- Un enfermo precisa tomar un medicamento diluido en auga. Para que sexa efctivo, a súa concentración 
debe estar comprendida entre os 5 g/L e os 8,5 g/L . Nuns laboratorios fabricáronse distintas disolucións deste 
medicamento coas cantidades que figuran na táboa adxunta. Explicade cales destas disolucións debería rexeitar. 

Disolución A B D E 

Masa de soluto 11 g 2,1 g 3,6·10
 -2

 kg 4,75·10
 -4

 kg 

Volume de disolución 2,75 mL 300 cm
3 

9 L 40 cm
3
 

SOLUCIÓNS: 

Disolución A B D E 

Masa de soluto 11 g 2,1 g 3,6·10
 -2

 kg 4,75·10
 -4

 kg 

Volume de disolución 2,75 mL 300 cm
3 

9 L 40 cm
3
 

Concentración (g/L) 4 000 7 4 11,88 

Só é válida a disolución B 
 
[2007] 3.- María quere facer un batido de chocolate, pero non posúe ningún vaso graduado para medir os 450 mL de 
leite que indica a receta. En cambio, ten outra receta onde se sinala que uns 270 mL de viño son, aproximadamente, 
un vaso e medio dos que se usan normalmente. ¿Cantos vasos de leite ten que medir María para conseguir os 450 mL 
da receta? Xustifica o teu razoamento. 
SOLUCIÓN: 2,5 vasos 
 
[2007] 4.- Calcula o tanto por cento en masa dunha disolución formada ao disolver 30 g de cloruro de sodio en medio 
litro de auga. Que cantidade de soluto habería en 200 cm

3
 de auga? (dauga = 1 g/cm

3
) 

SOLUCIÓNS: Sol.: 5,67 %; 12 g 
 
[2005] 5.- O calcio é un elemento fundamental para os nosos ósos. Nunha caixa de 1 litro de leite lemos que contén 
120 mg de calcio por cada 100 mL de leite. Calcula a concentración de calcio en g/L . Ó beber un vaso de leite de 250 
cm

3
 ,

 
canto calcio inxerimos? 

 

3.6. Calculades a solubilidade dunha disolución e describides correctamente a relación entre solubilidade e 
temperatura 

[2007] 1.- Observa a gráfica adxunta e contesta: 

 
a) Cal das dúas substancias ten unha maior solubilidade a 40 ºC? 
b) Cal é a solubilidade de cada substancia a 10 ºC? 
c) Cal das dúas substancias ten unha maior solubilidade a 70 ºC? 
d) Que ocorrerá se botamos 100 g de cada substancia en dous recipientes con 2 L de auga cada un a 50 ºC? 

Disolverase todo?  [Santillana – A casa do saber ] 
SOLUCIÓN:  

a) A substancia A.  
b) Substancia A → 50 g/L . Substancia B → 10 g/L.   
c) A substancia B.  
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d) Primeiro hai que calcular a concentración en ambas as disolucións. Como hai 100 g de cada substancia en 2 
L de auga, a concentración será de 50 g/L. (Supoñemos que non hai variación de volume cando botamos o 
sólido na auga.) Para saber se se disolve todo, debemos comparar esta concentración coa solubilidade. No 
caso da substancia B, a concentración resultante é maior ca a solubilidade a esa temperatura, polo que non 
se disolverá todo o soluto e unha parte quedará no fondo do recipiente sen disolverse. No caso da 
substancia A, como a concentración é menor ca a solubilidade para esta substancia a esa temperatura, 
disolverase todo o soluto. 

 
[2007] 2.- Temos 220 mL dunha disolución saturada de nitrato de potasio a 100 ºC e enfriámola ata 60 ºC. Por este 
motivo precipitará da disolución a cantidade de soluto indicada a continuación. (A solubilidade desta sustancia é de 30 
gramos por litro a 100 ºC e de 20 gramos por litro a 60 ºC). 

a) 2,2 g b) 8,8 g c) 3,3 g 
SOLUCIÓNS: a) 
 
[2005] 3.- Defínese a solubilidade dunha substancia como a máxima cantidade da mesma (en gramos) que se poden 
disolver en 100 g de auga. Nunha experiencia estúdiase a posible relación entre a solubilidade dun sal en auga e a 
temperatura, e obtéñense os seguintes datos: 

Temperatura (º C) 15 22 29 37 48 60 72 84 

Solubilidade (g / 100 mL) 47 59 68 80 96 116 132 151 

a) Representa a gráfica temperatura (abscisas) / solubilidade (ordeadas). 
b) Á vista da gráfica explica se as magnitudes son ou non directamente proporcionais. 
c) ¿Cal é a solubilidade deste sal a 40 ºC? (leer na gráfica)   [IES Nicolás Copérnico] 

 
 

 
 

 

 

3.7. Coñecedes a diferencia entre disolución saturada, concentrada e diluída 

[2007] 1.- A solubilidade do cloruro de sodio en auga é de 36 g de soluto por cada 100 g de auga. 
Se temos tres disolucións de cloruro de sodio: 

 
Realiza os cálculos necesarios e clasifícaas como: 

• Diluída. 
• Concentrada. 
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• Saturada. 
SOLUCIÓN:  

 
 

3.8. Podedes sinalar cales son as ideas fundamentais da teoría atómico-molecular de Dalton 

 

3.9. Clasificades correctamente substancias cotiás do voso contorno 

 

4.1.- Coñecedes a relación existente entre as cargas eléctricas e a constitución da materia e explicades 
correctamente as diferentes formas de electrizar un corpo. 

[2007] 1.-  Responde as seguintes frases con verdadeiro ou falso. No caso de que sexa falso, modifica a frase para que 
resulte verdadeira: 

a) Un átomo neutro non contén cargas eléctricas. 
b) Un corpo cargado positivamente non ten electróns. 
c) Un átomo queda cargado positivamente cando gana protóns. 
d) Os átomos con carga negativa teñen máis electróns ca protóns. 
e) Nun fenómeno de electrización non se crea carga neta. 

SOLUCIÓN:  
a) Falso. Correcto: Un átomo neutro contén tantas cargas eléctricas positivas como negativas. 
b) Falso: Correcto: Un corpo cargado positivamente ten máis protóns que electróns. 
c) Falso. Correcto: Un átomo queda cargado positivamente cando perde electróns. 
d) Correcto. 
e) Correcto 

 
[2007] 2.- Responde as seguintes frases con verdadeiro ou falso. No caso de que sexa falso, modifica a frase para que 
resulte verdadeira: 

a) Cando un corpo ten carga positiva, é que ganou protóns. 
b) Un corpo cargado negativamente ten máis electróns ca protóns. 
c) Todos os corpos teñen electróns e protóns. 
d) Un corpo neutro non ten electróns nin protóns. 
e) Os electróns gánanse ou pérdense con máis facilidade que os protóns porque están na parte externa dos 

átomos.  [Santillana] 
SOLUCIÓN:  

a) Falso: cando un corpo se carga positivamente, é que perdeu electróns. 
b) Verdadeiro. 
c) Verdadeiro. 
d) Falso: un corpo neutro ten o mesmo número de electróns que de protóns. 
e) Verdadeiro. 

 
[2005] 3.- Indicade cales son as dúas palabras que completan de xeito correcto a seguinte frase: “Unha sustancia está 
cargada............cando perde electróns, e ....................., cando.............. electróns.  

a) positivamente / negativamente / gaña. 
b) negativamente / positivamente / gaña. 
c) positivamente / negativamente / perde. 

 
[2005] 4.- Un átomo con maior número de protóns que de electróns é: 

a) Un elemento. 
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b) Un ión positivo (denomínase catión). 
c) Un ión negativo (denomínase anión). 

 

4.2.- Describides, usando os termos apropiados, os diferentes modelos atómicos explicados na unidade. Usades 
algúns destes modelos para explicar o comportamento eléctrico da materia. 

[2007] 1.-  O átomo de ferro está constituído por 26 protóns, 30 neutróns e 26 electróns. Indica cal das seguintes 
afirmacións está de acordo co modelo atómico proposto por Rutherford: 

a) Os 26 protóns e os 30 neutróns están no núcleo, mentres que os 26 electróns xiran arredor do mesmo. 
b) Os 26 electróns e os 30 neutróns están no núcleo, mentres que os 26 protóns xiran arredor do mesmo. 
c) Os 26 protóns e os 30 neutróns están no núcleo, mentres que os 26 electróns se encontran pegados a el en 

repouso. 
d) O átomo de ferro é unha esfera maciza na cal os protóns, os electróns e os neutróns forman un todo 

compacto. 
SOLUCIÓN:  

a) Si. 
b) Non. 
c) Non. 
d) Non. 

 
[2010] 2.-   

 
 
[2010] 3.-  A continuación hai unha serie de proposicións respecto ós átomos. Escribide á esquerda de cada unha delas 
unha R se considerades que se refire ó modelo atómico de Rutherford e unha T se creedes que se refire ó modelo 
atómico de Thomson. 

a) A parte positiva do átomo é unha masa fluida que ocupa todo o átomo. 
b) Os electróns están xirando arredor dun núcleo central. 
c) A maior parte da masa do átomo corresponde ó núcleo. 
d) O tamaño do núcleo é unhas 10 000 veces menor có tamaño total do átomo. 
e) Os electróns están en repouso, incrustado nunha masa fluída e positiva. 

SOLUCIÓN:  

Electrón (1897). Modelo 
atómico: gran masa de carga 

positiva na que están insertados 
os electróns; igual carga positiva 

que negativa (átomo neutro). 

Protón (1911). Modelo núcleo-
corteza. Núcleo: toda a carga 
positiva e case toda a masa. 
Órbitas: son posibles todas. 

Só algunas órbitas son posibles: 
tamaño e enerxía cuantizados 

Neutrón (1932). O 
núcleo queda 

definitivamente 
constituido por 

neutróns e protóns 
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a) A parte positiva do átomo é unha masa fluida que ocupa todo o átomo.          T 

b) Os electróns están xirando arredor dun núcleo central.          R 

c) A maior parte da masa do átomo corresponde ó núcleo.          R 

d) O tamaño do núcleo é unhas 10 000 veces menor có tamaño total do átomo.          R 

e) Os electróns están en repouso, incrustado nunha masa fluída e positiva.          T 
 
[2005] 4.- Segundo un dos modelos atómicos estudiados, un átomo de cobre está constituído por 29 protóns, 29 
electróns e 34 neutróns. Indica cal das seguintes afirmacións é verdadeira: 

a) Os 29 protóns e os 34 neutróns están no núcleo, mentres que os electróns xiran arredor do mesmo debido a 
que a súa carga eléctrica á oposta é dos protóns e a que o núcleo está rodeado de aire. 

b) Os 29 protóns e os 34 neutróns están no núcleo de cobre, mentres que os electróns xiran arredor do mesmo 
porque teñen unha carga eléctrica oposta á dos protóns e porque entre eles non hai nada. 

c) O átomo de cobre é unha bola practicamente maciza, na cal os 29 protóns, os 29 electróns e os 34 neutróns 
están separados pero formando un todo compacto gracias ó aire que hai entre eles. 

 

4.3.- Indicades as características e as diferenzas principais entre protón, electrón e neutrón. 

[2007] 1.- A partir dos seguintes datos. 

 
a) Calcula a masa, en gramos, e a carga, en coulombs, do ión Li

+
 (Z = 3; A = 6). 

b) Por que se di en todos os libros que a masa dun átomo coincide case exactamente coa masa do seu núcleo? 
SOLUCIÓN:  

a) O Li
+
 está formado por 3 protóns, 3 neutróns e 2 electróns. A masa será: 

 
b) Porque a masa do protón e do neutrón é moito maior cá masa dos electróns. Por iso, a masa do núcleo é 

moito maior. 
 
[2010] 2.- Conectade correctamente os elementos da columna da esquerda cos da dereita: 

Número másico (A)  A - Z 

Número atómico (Z)  Electróns 

Número de neutróns (N)  Número de protóns 

Cortiza do átomo  Z + N 

Núcleo do átomo  Protóns e neutróns 

SOLUCIÓN:  

Número másico (A)  A - Z 

Número atómico (Z)  Electróns 

Número de neutróns (N)  Número de protóns 

Cortiza do átomo  Z + N 

Núcleo do átomo  Protóns e neutróns 

 

4.4.- Dados o número atómico e o número másico, sabedes indicar o número de protóns, electróns e neutróns dun 
elemento, ión ou isótopo e viceversa. 

[2007] 1.- Completa a táboa: 

Especie atómica Osíxeno Sodio Helio Ión fluoruro 
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Z 8  2 9 

A  23  19 

Nº de protóns  11   

Nº de electróns     

Nº de neutróns 8  2  

SOLUCIÓN:  

Especie atómica Osíxeno Sodio Helio Ión fluoruro 

Z 8 11 2 9 

A 16 23 4 19 

Nº de protóns 8 11 2 9 

Nº de electróns 8 11 2 10 

Nº de neutróns 8 12 2 10 

 
[2007] 2.- Dado o átomo:  

Rb186
37  

sinala razoadamente se as afirmacións seguintes son verdadeiras ou falsas. 
a) Se lle quitamos un electrón transformarase nun ión do mesmo elemento. 
b) Se se lle engaden dous protóns transformarase nun elemento diferente. 
c) Se se lle quita un protón transformarase nun ión do mesmo elemento. 
d) Se se lle engaden dous neutróns transformarase nun isótopo do mesmo elemento. 

SOLUCIÓN: a) Verdadeiro.      b) Verdadeiro.     c) Falso, xa que se transformará nun ión doutro elemento.     d) 
Verdadeiro. 
 
[2007] 3.- Completa a táboa: 

Símbolo Mg
2+ 

S
2- 

Fe
3+ 

Nº atómico 12   

Nº másico   56 

Nº de protóns   26 

Nº de neutróns 12 16  

Nº de electróns  18  

SOLUCIÓN:  

Símbolo Mg
2+ 

S
2- 

Fe
3+ 

Nº atómico 12 16 26 

Nº másico 24 34 56 

Nº de protóns 12 16 26 

Nº de neutróns 12 16 30 

Nº de electróns 10 18 23 

 
[2005,2007] 4.- Completade a seguinte táboa: 

ELEMENTO PROTÓNS ELECTRÓNS NEUTRÓNS Z A 

N 7  7   

O   9 8  

Cl 17    35 

SOLUCIÓNS: 

ELEMENTO PROTÓNS ELECTRÓNS NEUTRÓNS Z A 

N 7 7 7 7 14 

O 8 8 9 8 17 

Cl 17 17 18 17 35 

 
[2007] 5.- Completa a seguinte táboa: 
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PISTA: Comproba a relación entre Z e A e o número de neutróns: A = Z − N.º de neutróns   [Santillana] 
SOLUCIÓN:  

 
 
[2007,2010] 6.- Completa a seguinte táboa: 

 
PISTA: Comproba a relación entre Z e A e o número de neutróns: A = Z − N.º de neutróns   [Santillana] 
SOLUCIÓN:  

 
 
[2007] 7.- Dado o átomo 

C13
6  

a) Escribe o valor do seu número atómico e do seu número másico. Logo, explica o significado destes dous 
valores. 

b) Explica a súa estrutura segundo o modelo atómico de Rutherford. 
c) Escribe os valores do número atómico e número másico dun posible isótopo seu. En que se diferencian os 

isótopos? 
SOLUCIÓN:  

20 
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a) Z = 6 → número de protóns que un átomo ten no núcleo. A = 13 → número de protóns + número de 
neutróns que un átomo ten no núcleo. 

b) O átomo está formado por un núcleo moi pequeno onde está concentrada toda a carga positiva e case toda 
a masa. Na codia ou parte externa encóntranse os electróns xirando arredor do núcleo. 

c) Exemplo: Z = 6 e A = 14. Os isótopos diferéncianse no número de neutróns do núcleo. 
 
[2007,2010] 8.-  Completa a seguinte táboa: 

Especie atómica 
 

 
Prata  Ión fluoruro 

Símbolo Mg
2+ 

 Cu
+ 

 

Z 12  29  

A 24    

Nº de protóns  47   

Nº de neutróns  60 34 9 

Nº de electróns    10 

PISTA: Comproba a relación entre Z e A e o número de neutróns: A = Z − N.º de neutróns   [Santillana] 
SOLUCIÓN:  

Especie atómica 
Ións (Catión)  

magnesio 
Prata 

Ión (Catión)  
cobre 

Ión fluoruro 

Símbolo Mg
2+ 

Ag Cu
+ 

9 

Z 12 47 29 18 

A 24 107 63 9 

Nº de protóns 12 47 29 9 

Nº de neutróns 12 60 34 9 

Nº de electróns 10 47 28 10 

 
[2005] 9.- Cal das seguintes especies contén 16 neutróns? 

a) 36
Cl 

b) 31
P 

c) 34
S

 2−
 

d) 80
Br

 −
   [Le Brown] 

 

4.5.- Calculades correctamente a masa atómica dun elemento coñecendo a masa dos isótopos que o forman e as 
súas abundancias. 

[2007] 1.- A prata preséntase na natureza con dous isótopos estables: 

Ag107
47

→ 51,82 %. 

Ag109
47

→ 48,18 %. 

Cal será entón a masa atómica da prata?   [Santillana] 
SOLUCIÓN:  

 
 
[2010] 2.- O uranio preséntase en forma de tres isótopos: 

 
a) ¿En que se diferencian estes tres isótopos? 
b) ¿Cal é a masa atómica do uranio natural?  

SOLUCIÓNS:  a) No número másico (A)     b) 237,97 u 

[2005] 2.1.- O uranio natural preséntase en 2 isótopos U235  e U238 , aparecendo nun 0,7% en un 99,3 % 

respectivamente. ¿Cal será a masa atómica relativa do uranio? 
a) 232,78 b) 237,97 c) 239,09 
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[2010] 3.- Observa os seguintes átomos: 

B10
5      B11

5      B12
5      N14

7      O16
8      C12

6      N12
7  

Agrupa os átomos anteriores según: 

a) Sexan isótopos 

b) Teñan o mesmo número másico. 

c) Teñan o mesmo número de neutróns. 
 
SOLUCIÓNS:  

a) Os 3 de boro 
b) 1 boro, 1 carbono e 1 nitrógeno 
c) Primeiro e último – segundo e penúltimo – último, B e N 

 
[2005] 4.- Un elemento ten 22 protóns, 20 electróns e 26 neutróns. De que isótopo se trata? 

a) Fe47
26  b) Fe48

26  c) Ti48
22  d) ++++248

22Ti  e) −−−−248
22Ti  

[2005] 4.1.- Un elemento ten 76 protóns, 76 electróns e 114 neutróns. De que isótopo se trata? 

a) Os150
114

 

b) Ir190
114

 

c) Os190
76

 

d) Os114
76

   [Le Brown] 

 

4.6.- Coñecedes os principios fundamentais da radioactividade e os conceptos de fisión e fusión nuclear. 

 

5.1.- Distinguides un elemento químico dun composto. 

  

5.2.- Podedes clasificar elementos en metais, non metais e cristais e coñecedes as súas propiedades máis 
importantes. 

[2007] 1.- Dados os seguintes elementos químicos: 
• Sodio. • Argon. • Cobalto. • Aluminio. 

• Xofre. • Ferro. • Calcio. • Carbono. 
• Nitróxeno. • Osíxeno. • Helio. 

a) Escribe o seu símbolo. 
b) Clasifícaos en metais, non metais e gases nobres. 
c) A temperatura ambiente, en que estado físico se encontran? 

SOLUCIÓN:  
a) Na, S, N, Ar, Fe, O, Co, Ca, He, Al e C. 
b) Metais: sodio, ferro, cobalto, calcio e aluminio. 

Non metais: xofre, nitróxeno, osíxeno e carbono. 
Gases nobres: argon e helio. 

c) Sólidos: sodio, xofre, ferro, cobalto, calcio, aluminio e carbono. 
Gases: nitróxeno, argon, osíxeno e helio. 

 
[2007] 2.- Clasifica os seguintes elementos en metais, non metais e gases nobres e escribe o seu símbolo (ó lado do 
nome): 

• Litio • Carbono • Helio 
• Mercurio • Ouro • Boro 
• Neon • Silicio • Argon 

• Cloro • Nitróxeno • Iodo 
• Arsénico • Xenon • Magnesio 

Metais Non metais Gases nobres 
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SOLUCIÓN:  

Metais Non metais Gases nobres 
Litio (Li) Carbono (C) Helio (He) 

Mercurio (Hg) Boro (B) Neon (Ne) 
Ouro (Au) Silicio (Si) Argon (Ar) 

Magnesio (Mg) Cloro (Cl) Xenon (Xe) 
 Nitróxeno (N)  
 Iodo (I)  
 Arsénico (As)  

 

5.3.- Coñecedes o nome e o símbolo dos elementos químicos máis usuais.  

[2010] 1.-  

 
SOLUCIÓNS:  

 
 

5.4.- Coñecedes a estructura da táboa periódica e situades nela os elementos más importantes. Tamés podedes 
determinar cal é o criterio de clasificación dos elementos no sistema periódico. 

[2007] 1.- Sinala se as seguintes afirmacións son verdadeiras ou falsas, xustificando adecuadamente as respostas. 
a) Todos os elementos do sistema periódico son metais. 
b) Todos os elementos metálicos do sistema periódico pertencen ao mesmo grupo. 
c) Todos os elementos metálicos do sistema periódico pertencen ao mesmo período. 
d) Só pode existir un elemento con átomos cunha masa atómica de 58. 



 

 
  

 

 

 
3º DE E.S.O. – EXAMES DE FÍSICA E QUÍMICA. RECOPILACIÓN 2000-2010       Manuel Cid      Páxina 27      28/06/2011   

 

DEPARTAMENTO DE FÍSICA E QUÍMICA 
IES David Buján 

Camiño dos cacharros, 1 
15181 Cambre (A Coruña) 

℡  981613146 �  981613173 

e) Non é posible que átomos de distintos elementos químicos teñan o mesmo número másico. 
SOLUCIÓN:  

a) Falso. Hai metais e non metais (e semimetais, con propiedades intermedias a ambos). 
b) Falso. Hai 18 grupos diferentes (as columnas do sistema periódico). 
c) Falso. Hai 7 períodos diferentes (as columnas do sistema periódico). 
d) Falso, porque a masa atómica vén determinada polo número de protóns e de neutróns. Así, aínda que o 

número de protóns sexa diferente, en función do número de neutróns poderían existir átomos de distintos 
elementos co mesmo número másico 58. Así, existe un isótopo de ferro con masa atómica 58, e tamén un 
isótopo de níquel con esa mesma masa. 

e) Falso, xa vimos un exemplo no apartado anterior. Todo depende do número de neutróns. 
 
[2007] 2.- Nos seguintes compostos, sinala cal é a valencia coa que actúan en cada un dos elementos: 

a) Ca (OH)2 Hidróxeno: Osíxeno: Calcio: 

b) AlCl3 Cloro: Aluminio:  

c) K2SO4 Osíxeno: Potasio: Xofre: 

SOLUCIÓNS: 

a) Ca (OH)2 Hidróxeno: +1 Osíxeno: -2 Calcio: +2 

b) AlCl3 Cloro: -1 Aluminio: +3  

c) K2SO4 Osíxeno: -2 Potasio: +1 Xofre: +6 

 
[2007] 3.- Sinala os ións que formarán os seguintes elementos químicos. 

a) Sodio. 
b) Fluor. 
c) Potasio. 
d) Litio. 
e) Cloro. 
f) Bromo. 

SOLUCIÓN: O sodio, o potasio e o litio son metais. Por tanto, perden electróns con facilidade e transfórmanse en 
ións positivos (catións). 
O fluor, o cloro e o bromo son non metais. Por tanto, ganan electróns con facilidade e transfórmanse en ións 
negativos (anións). 
 
[2007] 4.- Elixe a resposta correcta. No sistema periódico os elementos ordénanse en función de: 

a) A súa cor. 
b) O número másico, A. 
c) O número de protóns do núcleo. 
d) A cantidade de compostos químicos que poden formar. 

SOLUCIÓN: A resposta correcta é a c): O número de protóns do núcleo. É dicir, o número atómico, Z. 
 
[2005] 5.- Cal dos seguintes elementos non é un metal? 

a) Al 
b) O 
c) Zn 
d) Be 
e) Hg 

 
[2005] 6.- Xustificade cantos electróns deberían perder os seguintes átomos: Li, Be, Mg, K, B, Al, Ca; para adquirir no 
último nivel de enerxía a estructura electrónica estable de gas noble.  [Carrascosa, 2007] 
 
[2005] 7.- Na táboa “muda” adxunta coloca (indicando símbolo e número atómico) todos os elementos químicos que 
coñezas. 
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[2005] 8.-  A continuación tes unha táboa na que se presenta a estructura atómica e electrónica dunha serie de 
elementos: 

ELEMENTO PROTÓNS NEUTRÓNS ELECTRÓNS 
Electróns por capa 
(de dentro a fóra) 

A 3 4 3 2 - 1 
B 9 10 9 2 - 7 
C 11 12 11 2 - 8 - 1 
D 18 22 18 2 - 8 - 8 
E 19 20 19 2 – 8 - 8 - 1 
F 35 45 35 2 – 8 – 18 - 7 
G 36 51 36 2 – 8 – 18 - 8 

Algúns pensan que as propiedades químicas dun elemento dependen do número de electróns que ten na última capa. 
Partindo dos datos da táboa, sinala que elementos deberíamos escoller para comprobar se esta afirmación é FALSA: 

a) Comparar as propiedades de C e G. 
b) Comparar as propiedades de C e D. 
c) Comparar as propiedades de D e G. 

[2005] 8.1.- Fixándote agora na información que aporta a última columna, sinala cales son os elementos que, na túa 
opinión, terán con maior probabilidade propiedades químicas semellantes: 

a) C e E porque teñen os mesmos electróns na última capa. 
b) D e E porque teñen as tres primeiras capas idénticas. 
c) F e G porque teñen o mesmo número de capas: catro. 

 

5.5.- Sabedes situar no sistema periódico os elementos máis significativos. 

[2007,2010] 1.- Usar os símbolos químicos axeitados para colocar os elementos que se indican na táboa periódica 
adxunta 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

a) Coloca os seguintes elementos na táboa (usando o seu símbolo). 
a. Ferro: é un metal de transición con número atómico 26. 
b. Prata: o seu valor de Z é 47. 
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c. Neon: é un gas nobre. 
d. Sodio: forma ións con carga +1. 
e. Cloro: forma ións con carga −1. 

b) Sinala tres elementos químicos que formen ións con carga +2. 
c) Sinala dous elementos químicos que formen ións con carga −1. 
d) Indica dous elementos que teñan propiedades químicas parecidas ao magnesio. 

SOLUCIÓN: a) Colocalos na táboa     b) Tres alcalinotérreos (grupo 2)     c) Tres halóxenos (grupo 17)     d) Dous 
alcalinotérreos 
 
[2007] 2.- O potasio e o calcio teñen números atómicos consecutivos: 19 e 20. Elixe as afirmacións (correctas) que 
poden deducirse desta información e razoa por que: 

a) O potasio ten 19 protóns no seu núcleo e o calcio ten 20. 
b) O potasio ten 19 neutróns no seu núcleo, e o calcio, 20. 
c) O potasio ten 19 electróns que xiran arredor do seu núcleo, e o calcio, 20. 
d) Os dous elementos teñen propiedades químicas semellantes. 
e) Os dous elementos pertencen ao mesmo grupo do sistema periódico. 
f) Os dous elementos poden combinarse facilmente entre si para formar un composto químico. 
g) A masa atómica do potasio é 19 u, e a do calcio, 20 u. 

SOLUCIÓN:  
a) Verdadeiro. O número atómico coincide co número de protóns do núcleo. 
b) Falso. O número de neutróns non coincide, en xeral, co número de protóns. 
c) Verdadeiro. Nos átomos neutros, o número de electróns coincide co número de protóns. Por tanto, tamén 

coincide co número atómico. 
d) Falso. Isto é válido para os elementos do mesmo grupo; e o potasio e o calcio non pertencen ao mesmo 

grupo. 
e) Falso. Pertencen ao mesmo período. 
f) Falso. Ambos forman ións positivos. 
g) Falso. A masa atómica calcúlase a partir do número de protóns (Z ) máis o número de neutróns. 

 
[2005] 3.- Os “electróns de valencia” son os que están colocados na capa máis externa dun átomo. Cal dos seguintes 
átomos ten un electrón de valencia? 

a) Ca 

b) P 

c) Li 

d) F 
 
[2005] 4.- Cal dos seguintes elementos debe ser o máis semellante ó estroncio en canto a propiedades físicas e 
químicas?  

a) Rb b) Ba c) Li d) At e) Cs 
 
[2005] 5.- Busca o elemento de número atómico 11 na táboa periódica.  

a) ¿Cal é o seu nome? 

b) A que período pertence? 

c) ¿Qué nome reciben os elementos do grupo ó que pertence? 

d) ¿Cantos electróns de valencia teñen os elementos dese grupo? 

e) ¿Con que elementos da táboa podería formar substancias iónicas? 
 

5.6.- Indicades a función principal dos elementos químicos máis abundantes no corpo humano.  

[2007] 1.- A información nutricional dunha caixa de cereais di que estes conteñen 3,5 mg de ferro/100 g de cereais. A 
CDR é de 14 mg/día, pero o organismo só é capaz de absorber o 10% do que se inxire. 

a) O ferro é un bioelemento ou un oligoelemento. Por que? 
b) Que función ten o ferro no organismo? Que problemas provoca a súa falta? 
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c) Se unha persoa toma unha ración de 30 g de cereais no almorzo, que cantidade de ferro está inxerindo? Que 
cantidade absorbe? 

d) Que cantidade de cereais habería que tomar ao día para absorber a CDR en ferro? 
SOLUCIÓN:  

a) O ferro é un oligoelemento. Encóntrase no organismo en pequena proporción, pero é indispensable para 
todos os seres vivos. 

b) Intervén na produción da hemoglobina. Anemia. 
c) Operando: en 30 g de cereais hai 1,05 mg de ferro; Absorbe o 10%: m’ = 1,05⋅⋅⋅⋅0,10 =0,105 mg 
d) Operando: 4000 g 

 
[2010] 2.- A etiqueta dunha botella de leite di que contén 0,3 g de graxa por cada 100 mL e nunha caixa de cereais hai 
1 g de graxa por cada 100 g. Que cantidade de graxa inxerimos nun almorzo formado por un vaso de 0,25 L de leite e 
unha ración de 30 g de cereais?   [Santillana] 
SOLUCIÓN: 1,05 g de graxa. 
 

5.7.- Distinguides entre átomo, molécula e cristal. 

[2007] 1.-  Dadas as seguintes substancias: 
• Cloruro de magnesio • Cobre • Cloruro de sodio 

• Gas hidróxeno • Dióxido de carbono • Monóxido de nitróxeno 
• Ioduro de potasio • Sodio 

a) Identifícaas como elementos ou compostos químicos. 
b) Escribe a súa fórmula. 
c) Cales se encontrarán en forma de moléculas e cales en forma de cristais? 

SOLUCIÓN:  
a) Elementos: hidróxeno, cobre, sodio. 

Compostos: cloruro de magnesio, ioduro de potasio; dióxido de carbono; cloruro de sodio e monóxido de 
nitróxeno. 

b) Fórmulas: MgCl2, H2, KI, Cu, CO2, Na, NaCl e NO. 
c) Moléculas: H2, CO2 e NO. 

Cristais: MgCl2, KI, Cu, Na e NaCl. 
 
[2007,2010] 2.- Os átomos que constitúen os distintos tipos de materia pódense presentar illados ou unidos formando 
moléculas e cristais. Indica cales das seguintes substancias se presentan na natureza preferentemente como átomos 
illados, moléculas ou cristais. 

a) Diamante  e) Dióxido de carbono  

b) Helio  f) Cloruro de sodio  

c) Osíxeno  g) Neon  

d) Cuarzo  h) Cobre  

SOLUCIÓNS: 

a) Diamante Cristal e) Dióxido de carbono Molécula 

b) Helio Átomos illados f) Cloruro de sodio Cristal 

c) Osíxeno Molécula g) Neon Átomos illados 

d) Cuarzo Cristal h) Cobre Cristal 

 
 [2010] 3.- Responde se as seguintes afirmacións son verdadeiras ou falsas: 

a) As substancias que se atopan na natureza en forma de átomos illados son gasosas a temperatura ambiente. 
b) Un enlace é de tipo covalente cando se establece por transferencia de electróns entre os átomos unidos. 
c) Os átomos das moléculas diatómicas, como o nitróxeno ou o cloro, están unidos por enlaces covalentes. 
d) Un enlace é de tipo iónico cando se establece por compartición de electróns entre os átomos unidos. 
e) Os compostos iónicos son sempre sólidos a temperatura ambiente.  
f) Nos metais, os electróns están moi unidos ós núcleos atómicos.  
g) Os metais son bós conductores da electricidade.    [Oxford - Avaliación] 

SOLUCIÓN:  
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a) As substancias que se atopan na natureza en forma de átomos illados son gasosas a temperatura 
ambiente. V 

b) Un enlace é de tipo covalente cando se establece por transferencia de electróns entre os átomos unidos. F 
c) Os átomos das moléculas diatómicas, como o nitróxeno ou o cloro, están unidos por enlaces covalentes. V 
d) Un enlace é de tipo iónico cando se establece por compartición de electróns entre os átomos unidos. F 
e) Os compostos iónicos son sempre sólidos a temperatura ambiente. V 
f) Nos metais, os electróns están moi unidos ós núcleos atómicos. F 
g) Os metais son bós conductores da electricidade. V   [Oxford - Avaliación] 

 
[2005] 4.- Responde se as seguintes afirmacións son verdadeiras ou falsas: 

a) Un enlace é de tipo covalente cando se establece por transferencia de electróns entre os átomos unidos. 
b) Os átomos das moléculas diatómicas, como o nitróxeno ou o cloro, están unidos por enlaces covalentes. 
c) Un enlace é de tipo iónico cando se establece por compartición de electróns entre os átomos unidos. 
d) Os compostos iónicos son sempre sólidos a temperatura ambiente. 
e) Nos metais, os electróns están moi unidos ós núcleos atómicos.   [Oxford - Avaliación] 

 
[2005] 5.- Se o Na, Cu, K e Al son metais e o H, O, Br e S son non metais, indica o tipo de enlace presente nas seguintes 
substancias: H2O, H2, NaBr, Cu, K2S y Al.   [Navarra] 
 
[2005] 6.- Entre as seguintes propiedades, ¿cales é previsible que posúa o fluoruro de sodio? (indicar si ou non): 

a) Gasoso a temperatura ambiente   b) Sólido a temperatura ambiente 
c) Insoluble en auga     d) Conduce a corrente eléctrica en disolución acuosa 
e) Soluble en auga     f) Baixo punto de fusión 
g) Fráxil      h) Brando 

 

5.8.- Catalogades un composto como orgánico ou inorgánico. 

 

FORMULACIÓN: 

[2007] 1.-   

Fórmula Nome sistemático (IUPAC) Fórmula Nome sistemático (IUPAC) 

F2 diflúor O3 ozono [triosíxeno] 

ZnH2 dihidruro de zinc MgH2 dihidruro de magnesio 

FeO monóxido de ferro CO2 dióxido de carbono [anhídrido carbónico] 

BrF3 trifluoruro de bromo FeCl2 dicloruro de ferro 

H2S sulfuro de hidróxeno HMnO4 tetraoxomanganato(VII) de osíxeno [ácido parmangánico] 

NaCl cloruro sódico CuCO3 trioxocarbonato(IV) de cobre [carbonato de cobre] 

 
[2007,2010] 2.-     

Fórmula Nome sistemático (IUPAC) Fórmula Nome sistemático (IUPAC) 

 dihidruro de níquel HCl(aq)  

 dinitróxeno Cr  

 óxido de aluminio N2O4  

 tricloruro de ferro MnS  

 Hidróxeno(tetraoxidoiodato) HNO2  

SOLUCIÓN:  

Fórmula Nome sistemático (IUPAC) Fórmula Nome sistemático (IUPAC) 

NiH2 dihidruro de níquel HCl(aq) ácido clorhídrico 

N2 dinitróxeno Cr cromo 

Al2O3 óxido de aluminio N2O4 tetróxido de dinitróxeno 

FeCl3 tricloruro de ferro MnS sulfuro de manganeso 

HIO4 Hidróxeno(tetraoxidoiodato) HNO2 Hidróxeno(dioxidonitrato) 
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[2007] 3.-   

Fórmula Nome sistemático (IUPAC) Fórmula Nome sistemático (IUPAC) 

 hidruro de sodio PbH4  

 trioxonitrato(V) de hidróxeno HClO4  

 hidróxido de litio Zn(OH)2  

 tricloruro de hierro PbSO3  

 monóxido de dinitróxeno CuO  

 difósforo Cu  

SOLUCIÓN:  

Fórmula Nome sistemático (IUPAC) Fórmula Nome sistemático (IUPAC) 

NaH hidruro de sodio PbH4 tetrahidruro de chumbo 

HNO3 trioxonitrato(V) de hidróxeno HClO4 tetraoxoclorato(VII) de hidróxeno 

LiOH hidróxido de litio Zn(OH)2 dihidróxido de cinc 

FeCl3 tricloruro de hierro PbSO3 trioxosulfato(IV) de chumbo 

N2O monóxido de dinitróxeno CuO monóxido de cobre 

P2 difósforo Cu cobre 

 
[2010] 4.-   
 

Fórmula Nome sistemático (IUPAC) 

 cloruro sódico 

 tricloruro de ferro 

NH4OH  

KOH  

 siliciuro de diníquel 

 disulfuro de carbono 

NO2  

CO2  

 dihidruro de níquel 

 tetrahidruro de chumbo 

HNO3  

HMnO4  

 ácido sulfuroso  [dihidroxeno(trioxidosulfato)] 

 dihidroxeno(tetraoxidosulfato) 

H2SeO4  

HIO3  

 hipoclorito de sodio [monoxidoclorato de sodio] 

 dioxidoclorato de sodio 

FeSO3  

KClO2  

SOLUCIÓN:  

Fórmula Nome sistemático (IUPAC) 

NaCl cloruro sódico 

FeCl3 tricloruro de ferro 

NH4OH Hidróxido de amonio 

KOH Hidróxido de potasio 

Ni2Si siliciuro de diníquel 

CS2 disulfuro de carbono 
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NO2 Dióxido de nitróxeno 

CO2 Dióxido de carbono 

NiH2 dihidruro de níquel 

PbH4 tetrahidruro de chumbo 

HNO3 Ácido nítrico [hidroxeno(trioxidonitrato)] 

HMnO4 Ácido mangánico [hidróxeno(tetraoxomanganato] 

H2SO3 ácido sulfuroso  [dihidroxeno(trioxidosulfato)] 

H2SO4 dihidroxeno(tetraoxidosulfato) 

H2SeO4 dihidroxeno(tetraoxidoseleniato) 

HIO3 hidroxeno(trixidoiodato) 

NaClO hipoclorito de sodio [monoxidoclorato de sodio] 

NaClO2 dioxidoclorato de sodio 

FeSO3 trioxidosulfato de ferro 

KClO2 dioxidoclorato de potasio 

 
[2005] 5.- Completa a fórmula dos seguintes compostos: 

a) Hidróxido de magnesio Mg (OH) 

b) Óxido de aluminio Al O3 

c) Cloruro de cobre II Cu Cl 

d) Tetraoxosulfato (VI) de potasio [sulfato de potasio] K S O4 

 
[2005] 6.- As fórmulas dos compostos que se indican a continuación, ¿son correctas ou incorrectas? 

a) Óxido de magnesio MgO C I 

b) Trioxonitrato (V) de hidróxeno [Ácido nítrico] HNO2 C I 

c) Tetraoxosulfato (VI) de calcio [Sulfato de calcio] Ca2SO4 C I 

d) Óxido de cloro (VII) Cl2O7 C I 

 

6.1.- Distinguides entre cambio físico e cambio químico, poñendo exemplos de ambos os casos. 

[2005] 1.- Entre os tres fenómenos cotiáns que se citan a continuación, sinala cal é un fenómeno físico: 
a) Cera que se derrete ó quentala. 
b) Madeira que arde nunha cheminea. 
c) Zumo de uva que se converte en viño. 

 

6.2.- Coñecedes a lei de conservación da masa de Lavoisier e comprobades que a conservación da masa se cumple 
en toda reacción química. 

 

6.3.- Escribides e axustades correctamente a ecuación química correspondente a reaccións químicas sinxelas. 

[2007] 1.- Axusta as seguintes reaccións químicas e nomea as substancias que interveñen: 
a) Fe2O3 + C  →  Fe + CO2 
b) N2 + H2  →  NH3 
c) Sn + HCl  →  SnCl2 + H2 
d) C3H8 + O2  →  CO2 + H2O 
e) CaCO3 + HCl  →  CaCl2 + CO2 + H2O    

SOLUCIÓN:  
a) 2 Fe2O3 + 3 C  →  4 Fe + 3 CO2 
b) N2 + 3 H2  →  2 NH3 
c) Sn + 2 HCl  →  SnCl2 + H2 
d) C3H8 + 5 O2  →  3 CO2 + 4 H2O 
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e) CaCO3 + 2 HCl  →  CaCl2 + CO2 + H2O 
 
[2007] 2.-  Escribe as fórmulas das substancias e axusta as ecuacións que corresponden ás reaccións seguintes: 

a) Dihidróxeno + diosíxeno → auga 
b) Cloruro de hidróxeno + cinc → cloruro de cinc + dihidróxeno 
c) Dinitróxeno + dihidróxeno → amoníaco 
d) Dióxido de xofre + diosíxeno → trióxido de xofre 

SOLUCIÓN:  

a) 2 H2  +  O2   →→→→   2 H2O 

b) 2 HCl  +  Zn   →→→→   ZnCl2  +  H2 

c) N2  +  3 H2   →→→→   2 NH3 

d) 2 SO2  +  O2   →→→→   2 SO3 
 
[2007] 3.-  A ecuación química axustada para a combustión do monóxido de carbono é: 

2 CO (g) + O2 (g) → 2 CO2 (g) 
Cales das seguintes afirmacións son certas? Xustifica as respostas. 

a) Unha molécula de monóxido de carbono reacciona cunha molécula de osíxeno para producir unha molécula 
de dióxido de carbono. 

b) 2 moléculas de monóxido de carbono reaccionan con 1 molécula de osíxeno para producir 2 moléculas de 
dióxido de carbono. 

c) 2 g de monóxido de carbono reaccionan con 1 g de osíxeno e como resultado fórmanse 2 g de dióxido de 
carbono. 

d) 2 mol de monóxido de carbono reaccionan con 1 mol de osíxeno e fórmanse 2 mol de dióxido de carbono. 
SOLUCIÓN:  

a) Falsa. 
b) Verdadeira. 
c) Falsa. 
d) Verdadeira. 

Son certas as afirmacións b) e d). Os coeficientes estequiométricos móstrannos a relación mínima entre o número 
de moléculas ou a cantidade de substancia de cada unha das substancias que participan. 
 
[2007,2010] 4.-  Sinala cal ou cales das seguintes ecuacións químicas non están ben axustadas: 

a) CaO + HCl → CaCl2 + H2O 
b) Hg + S → Hg2S 
c) Cu2S + O2 → 2 Cu + SO2 
d) Cl2 + 2 Na → 2 NaCl 

Axústaas convenientemente e indica o nome de todas as especies químicas (elementos ou compostos) que 
interveñen. 
SOLUCIÓN:  

a) Mal axustada. A ecuación ben axustada é: CaO + 2 HCl → CaCl2 + H2O 
b) Mal axustada. A ecuación ben axustada é: 2 Hg + S → Hg2S 
c) Ben axustada.  
d) Ben axustada. 

 
[2007] 5.-  O ácido acético é un composto formado por átomos de carbono, hidróxeno e osíxeno e que está 
representado no debuxo adxunto: 

 
a) Escribe a fórmula das moléculas representadas no debuxo. ¿Cal é a do ácido acético? 
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b) O debuxo representa a reaccións entre ácido acético e o gas osíxeno. ¿Cal é a fórmula do gas osíxeno? 
¿Cantas moléculas de reactivos hai? ¿E cantas de productos? ¿Cantos átomos de cada tipo hai antes da 
reaccións e despois dela? 

c) ¿En que consiste unha reacción química?   [2007] 
SOLUCIÓNS: 

a) C2H4O2 , O2 , CO2 , H2O , CO2 
b) O2 , 1 molécula de acético e 2 de diosíxeno, productos: 2 moléculas de auga e 2 de dióxido de carbono, 

igual número de átomos antes e despois (2 de carbono, 4 de hidróxeno e 6 de osíxeno 
c) Reagrupación de elementos para formar novos compostos 

 
[2010] 6.-  Unha ecuación química está axustada cando o número de átomos que hai no primeiro membro é igual ao 
número de átomos do segundo. Cando reaccionan o nitróxeno (gas) e o hidróxeno (gas), nas condicións adecuadas, 
obtense amoníaco. 

a) Escribe, con letra, a reacción química que se produce neste caso: Reactivo 1 + reactivo 2 → produto 
b) Escribe as fórmulas correspondentes a todas as substancias. 
c) Usa os seguintes debuxos para completar o modelo molecular que representa esa reacción, de forma que 

estea axustada: 

 
d) Escribe a ecuación química axustada.   [Santillana] 

SOLUCIÓN:  
a) A reacción química que se produce neste caso é esta: Nitróxeno + hidróxeno → amoníaco 
b) Nitróxeno→N2; hidróxeno →H2; amoníaco →NH3. 
c) A representación da reacción xa axustada é a seguinte: 

 
d) A ecuación química axustada é: N2 + 3 H2 → 2 NH3 

 
[2005] 7.- Sinala cal das ecuacións químicas seguintes non está conforme co principio de conservación da materia: 

a) CaCO3 + HCl   →   CaCl2 + CO2 + H2O 

b) 2HCl + Cu   →   CuCl2 + H2 

c) H2SO3 + 2KOH   →   K2SO3 + 2H2O 
 
[2005] 8.- Nun exame, Xurxo escribíu as ecuacións químicas de catro reaccións pero só unha está correctamente 
escrita porque as outras tres contradicen un principio importante da Química. Sinala cal delas é a correcta e por que 
son incorrectas as outras. 

a) HCl  +  NaOH  →  NaCl  +  H2O 

b) H2SO4  +  Zn  →  ZnSO4  +  2H2 

c) Fe  +  3O2  →  2Fe2O3 

d) CH4  +  O2  →  CO2  +  2H2O 
 

6.4.- Sabedes calcular a masa dun mol de calquera elemento ou composto químico. 

[2010] 1.- Unha botella leva a fórmula C6H13NOx . A masa molecular da substancia é 131,2. Determina o valor 
aproximado de x.  Datos de masas atómicas: C = 12, H = 1, N = 14, O = 16    [IES Nicolás Copérnico] 
SOLUCIÓN: x = 2 
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 [2005] 2.- Determinade e masa molecular das seguintes substancias: Fe(OH)3, C4H10, Cl2O5, Ca(H2PO4)2 .   [IES Nicolás 
Copérnico] 
[2005] 2.1.- Determinade e masa molecular das seguintes substancias: NaOH, HNO3, Al2(SO4)3, Ca(H2PO4)2 .   [IES 
Nicolás Copérnico] 
 
[2005] 3.- Un químico que estaba arruinado levou unha cadea de ouro a empeñar e sacar diñeiro. “Véndolle esta 
cadea de ouro que posúe 2,2·10

24
 átomos de ouro” dixo o químico. “O sinto, dixo o da tenda, pero só compro moles 

de ouro a 1 500 € o mol”. De acordo, dixo o químico, deme 7 000 € e pechamos o trato” Quen saiu gañando no 
negocio?   [IES Nicolás Copérnico] 
 
[2005] 4.- Ó analizar o esqueleto dun pequeno animal, compróbase que existen 1 000 g de calcio puro. Cantos moles e 
átomos de calcio había nese esqueleto? Se se sabe que o esqueleto ten unha masa de 9,4 kg , que riqueza en % de 
riqueza en calcio posúe o esqueleto?   [IES Nicolás Copérnico] 
 
[2005] 5.- Cal é a masa molecular, en u , do nitrobenceno, C6H5NO2 ? 

a) 109,1 u 
b) 43,03 u 
c) 123,11 u 
d) 3,06 u 
e) 107,11 u   [Le Brown] 

 
[2005] 6.- As moléculas represéntanse por fórmulas nas que figuran os elementos presentes con subíndices que 
sinalan o número de átomos de cada elemento combinado no composto: 

• H2 : molécula de hidróxeno formada por 2 átomos de hidróxeno unidos. 

• H2O : molécula de auga (dous átomos de hidróxeno unidos a un átomo de osíxeno) 

• H2 + O2 : unha molécula de hidróxeno e outra de osíxeno (mestura) 

• 2 H2 : dúas moléculas de hidróxeno. 
 

 
Debuxa os átomos e moléculas que faltan no último recadro. ¿Cantos átomos hai en total? ¿E cantas moléculas? 
 

6.5.- Realizades cálculos estequiométricos sinxelos, a partir de ecuacións químicas, empregando o concepto de mol. 

[2010] 1.-  Tendo en conta os datos que se mostran na figura:  

 
a) Indicade o nome de todos os reactantes e produtos que figuran na ecuación química. 
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b) Calculade o número de moléculas de produtos que se obteñen e o número de moléculas de reactantes 
sobrantes. 

c) Calculade a masa de auga que se obtén como produto. 
d) Indicade o tipo de reacción (síntese, descomposición, ácido-base, combustión,…) que está sendo examinada 

no exercicio.   [PhET] 
SOLUCIÓN:  

a) Reactantes: etanol e diosíxeno; produtos: dióxido de carbono e auga. 
b) Produtos: 3 mol de auga e 2 mol de dióxido de carbono; sobrante: 6 mol de etanol e 1 mol de diosíxeno. 

 
c) 3 mol de auga equivalen a 54 g . 
d) Reacción de combustión. 

 

6.6.- Calculades masas a partir de ecuacións químicas.  

[2007] 1.-  Dada a reacción: 
Óxido de ferro (II) + hidróxeno (gas) → ferro (metal) + auga 

a) Escribe e axusta a reacción. 
b) Calcula a masa de ferro que podería obterse ao reaccionar 40 g de óxido de ferro (II). 
c) Calcula a cantidade de substancia (moles) de hidróxeno que será necesaria para que a reacción anterior sexa 

completa. 
DATOS: M (Fe) = 56 ; M (O) = 16 ; M (H) = 1 
SOLUCIÓN:  

a) A reacción axustada é: FeO  +  H2   →→→→   Fe  +  H2O 
b) Masa de ferro: 31,1 g de Fe 
c) n = 0,55 mol (o mesmo número de moles de hidróxeno que de óxido de ferro) 

 
[2007] 2.-  O etano (C2H6) combínase co osíxeno para dar dióxido de carbono e auga: 

a) Escribe a reacción de combustión correspondente e axústaa. 
b) Se partimos de 30 g de etano, indica as masas de todas as substancias que participan na reacción. 

SOLUCIÓN: A ecuación axustada será: 
2 C2H6 + 7 O2 → 4 CO2 + 6 H2O 

Se partimos de 30 g de etano (C2H6) , precisamos 112 g O2 e obtemos 88 g CO2 e 54 g H2O 
 
[2005] 3.- O sulfuro de ferro (II) obtense por reacción do ferro e o xofre. Se 56 g de ferro reaccionan completamente 
con 32 g de xofre, 

a) ¿Que cantidade de sulfuro de ferro se obtén?  
b) ¿Que cantidade de ferro reaccionará con 16 g de xofre? 

 

6.7.- Calculades volumes a partir de ecuacións químicas. 

[2007] 1.-  No conversor catalítico dun automóbil prodúcese esta reacción: 
Monóxido de carbono (g) + osíxeno (g) → dióxido de carbono (g) 
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a) Escribe a ecuación química axustada. 
b) Se reaccionan 112 g de monóxido de carbono, canto dióxido de carbono aparece? 
c) Que cantidade de osíxeno é necesaria? 

SOLUCIÓN: b) 176 g CO2; c) 64 g O2 
 
[2007] 2.-  Axusta a seguinte reacción química e completa a táboa. 

NO (g) + O2 (g) → NO2 (g) 

NO O2 NO2 

6 mol   

 40 L  

 6 moléculas  

 32 kg  

  100 L 

  10 mol 

60 g   

  100 moléculas 

DATOS: M (N) = 14 ; M (O) = 16 
SOLUCIÓN:  
A reacción axustada é: 2 NO (g) + O2 (g) → 2 NO2 (g) 

NO O2 NO2 

6 mol 3 mol 6 mol 

80 L 40 L 80 L 

12 moléculas 6 moléculas 12 moléculas 

60 kg 32 kg 92 kg 

100 L 50 L 100 L 

10 mol 5 mol 10 mol 

60 g 32 g 92 g 

100 moléculas 50 moléculas 100 moléculas 

 
[2005] 3.- Para determinar que factores inflúen na velocidade dunha reacción química, lévanse a cabo unha serie de 
experimentos obténdose os resultados que se indican: 
Experimento 3: 

Para obter trióxido de xofre, faise pasar a mesma cantidade de osíxeno e de dióxido de xofre por dúas 
cámaras iguais eá mesma temperatura. Na cámara A colocouse unha bandexa que contén platino (Pt) 
finamente dividido mentres que na cámara B sitouse outra bandexa con pedra caliza finamente dividida. 
Experimentalmente obsérvase que a producción de trióxido de xofre na cámara A é máis rápida que na 
cámara B. 

O resultado do expeirmento 3 indica que a velocidade de reacción é maior cando: 
a) Aumenta a temperatura. 
b) Aumenta o grao de división dos reactivos. 
c) Hai catalizadores presentes na reacción. 

[2005] 3.1.- Para determinar que factores inflúen na velocidade dunha reacción química, lévanse a cabo unha serie de 
experimentos obténdose os resultados que se indican: 
Experimento 1: 

En dous matraces iguais colócanse dous trozos compactos iguais de pedra caliza e engádese a cada un deles 
100 mL da ácido clorhídrico de idéntica concentración. O matraz A atópase a unha temperatura de 20 ºC 
mentres que o B atópase a 50 ºC. Experimentalmente obsérvase que a pedra caliza do matraz B desaparece 
máis rapidamente cá do matraz A. 

O resultado do experimento 1 indica que a velocidade da reacción é maior cando: 
a) Aumenta a temperatura. 
b) Aumenta o grao de división dos reactivos. 
c) Hai catalizadores presentes na reacción. 

 



 

 
  

 

 

 
3º DE E.S.O. – EXAMES DE FÍSICA E QUÍMICA. RECOPILACIÓN 2000-2010       Manuel Cid      Páxina 39      28/06/2011   

 

DEPARTAMENTO DE FÍSICA E QUÍMICA 
IES David Buján 

Camiño dos cacharros, 1 
15181 Cambre (A Coruña) 

℡  981613146 �  981613173 

 
[2005] 4.- O dióxido de xofre, SO2 , reacciona co osíxeno, O2 para dar trióxido de xofre, SO3 . Estas tres substancias son 
gasosas e atópanse nas mesmas condicións de presión e temperatura. 

a) Escribide e axustade a ecuación química desta reacción. 
b) Calculade o volume de trióxido e xofre que se obtén cando reaccionan 10 L de dióxido de xofre co volume 

suficiente de osíxeno.   [Oxford – Avaliación]] 
 
[2005] 5.- Analiza os textos seguintes e sinala, colocando unha cruz na casilla correspondente, se estás de acordo ou 
en desacordo coas afirmacións que se presentan na táboa que se adxunta: 

 ACORDO NON SEI DESACORDO 

Nos seres vivos tamén se producen procesos de oxidación.    

O corpo humano está formado por substancias especiais que só se atopan nel.    

Os seres vivos, ó igual que as rochas e minerais, están constituídos por átomos 
e moléculas. 

   

Os procesos que se producen nun cocido de legumes son máis rápidos nunha 
cacerola que permite unha temperatura maior, porque esta é unha das 
variables que aumenta a velocidade das reaccións. 

   

A comida gárdase na nevera porque ó diminuír a temperatura, diminúe a 
velocidade das reaccións de descomposición. 

   

Que un medicamento se tome máis ou menos dividido non inflúe na rapidez do 
seu efecto, xa que non se trata de producir nengunha reacción química no noso 
organismo. 

   

Os catalizadores son importantes para nós xa que favorecen o 
desenvolvemento de productos industriais fundamentais. 

   

Os enzimas que favorecen as reaccións que se producen nos seres vivos non 
teñen nada que ver cos catalizadores que favorecen as reaccións químicas. 

   

Nas reaccións químicas que se producen nos seres vivos non se cumple o 
principio de conservación da masa, xa que adelgazamos ou engordamos. 

   

No crecemento das plantas, se se ten en conta as substancias absorvidas do 
chan e a enerxía tomada do sol, se cumplen os principios de conservación da 
masa e da enerxía. 

   

A carne de ovella provén das transformacións químicas sufridas pola herba, a 
auga, o sal, etc. que consume.

1
 

   

 

7.1.- Coñecedes as reaccións químicas máis importantes: combustión, ácido-base e neutralización. 

[2010] 1.- Cando se mestura cinc en po con ácido clorhídrico prodúcese unha reacción en que se desprende 
hidróxeno. Esta reacción prodúcese máis rápidamente cando o cinc está en serraduras. 

a) Explica este feito a partir da teoría cinética da materia. 
b) Explica por que aumenta a velocidade da reacción se quentamos o tubo de ensaio cun quentador Bunsen. 

SOLUCIÓN:  
a) Cando as partículas dos reactivos son máis pequenas, hai máis probabilidade de que as colisións necesarias 

para que se produza a reacción sexan eficaces. Por isto aumenta a velocidade da reacción. 
b) Cando quentamos o tubo de ensaio, as partículas dos reactivos moveranse máis á présa. Isto fará que se 

produzan máis colisións e, por tanto, haberá máis colisións eficaces e a velocidade da reacción aumentará. 
 

7.2.- Podedes explicar a relación existente entre a química e moitas das industrias existentes: industria 
alimentaria, industria farmacéutica, etc. 

 

                                                                                 
1 Cuestións tomadas de “Evaluación y dificultades en el aprendizaje de Física y Química en el segundo ciclo de la E.S.O. 
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7.3.- Sabedes analizar cales son os efectos non desexados para o medio natural dalgunhas das actividades 
industriais e que medidas preventivas se deberían tomar desde a perspectiva do desenvolvemento sostible. 

[2010] 1.- Observa a seguinte gráfica: 

 
a) Que representa? Que tendencia se observa? 
b) Comenta as posibles causas desa tendencia.   [Santillana] 

SOLUCIÓN:  
a) Representa o aumento na concentración de dióxido de carbono atmosférico ao longo dos últimos 50 anos. 

Obsérvase un claro aumento, máis acusado nas últimas décadas. 
b) Posibles causas: emisión de gases contaminantes polos vehículos que queiman combustibles fósiles, polas 

centrais eléctricas térmicas ou polas actividades industriais. 
 
[2005] 2.- O aumento do efecto invernadeiro e a destrucción da capa de ozono son dous dos problemas máis 
importantes que afectan á atmosfera. Relaciona os seguintes epígrafes con cada un deles:  

a) Se produce por un aumento del dióxido de carbono ó queimar carbón e petróleo.  
b) Provocará un aumento da temperatura do planeta.  
c) Levará consigo unha alteración importante do clima na Terra.  
d) Está causado polos chamados CFC.  
e) Producirá un aumento dos raios ultravioleta que chegan á superficie terrestre. 
f) La zona máis afectada é a Antártida.  

 

7.4.- Comentades artigos periodísticos en que se poñan de manifesto algúns destes problemas ambientais. 

 

7.5.- Explicades a importancia que ten na sociedade actual a reciclaxe de moitos materiais. 

 

8.1.- Sabedes diferenciar condutores e illantes. 

 

8.2.- Explicades correctamente o que son a intensidade de corrente, a tensión e a corrente eléctrica. 

 

8.3.- Sabedes resolver exercicios numéricos que relacionenas distintas magnitudes tratadas na unidade 
(intensidade, tensión, resistencia eléctrica). 

 

8.4.- Construídes correctamente circuítos eléctricos con varias resistencias. 

 

8.5.- Podedes calcular o consumo de calquera aparello eléctricoa partir da súa potencia e o tempo que estivo 
funcionando. 

 

8.6.- Explicades cales son os elementos principais que forman a instalación eléctrica típica dunha vivenda, así como 
as normas básicas de comportamento que debemos seguir ao manipular aparellos eléctricos. 

 

8.7.- Analizades un recibo da compañía eléctrica, diferenciando os custos derivados do consumo de enerxía 
eléctrica dos que corresponden á potencia contratada, alugueiro de equipos de medida, etc. 
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PRÁCTICAS E OUTRAS ACTIVIDADES: 

[2007] 1.- Un grupo de traballo presentou os datos que se adxuntan en relación coa práctica “O gas do mechero”. 
Contestade razoadamente ás cuestións seguintes: 

a) ¿Para que se mide a masa inicial e final do mechero? 
b) ¿O gas sae coa mesma rapidez nos primeiros 120 s que no resto do tempo? ¿Podes demostralo? 
c) Compara a densidade do gas coa da auga. DATO: 1 L de auga ten unha masa de 1 kg . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOLUCIÓN:  

a) Para ter datos da masa de gas que saiu do mechero 
b) Se ralentiza a rapidez (70 mL os primeiros 2 min ; 57 mL nos seguintes 2 min) 
c) Moito menor a densidade do gas do mechero 0,00121 g/mL , fronte a 1 g/mL da auga. Por iso se recolle 

sobre auga. 
 
[2007] 1.1.- Un grupo de traballo presentou os datos que se adxuntan en relación coa práctica “O gas do mechero”. 
Contestade razoadamente ás cuestións seguintes: 

a) ¿Como se calcula a masa de gas que saíu do chisqueiro? 
b) Calcula a velocidade con que sae o gas en L/min 
c) Calcula a densidade do gas en kg/m

3
 e compara este valor coa densidade media do aire. Saíndo co chisqueiro 

este gas, baixará cara ó chan ou subirá cara ó teito dunha habitación? DATO: 1 m
3
 de ire ten unha masa 

aproximada de 1,3 kg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOLUCIÓN:  

a) Restando as masas do chisqueiro (0,503 g) 
b) 0,375 mL/s = 0,0225 L/min 
c) Densidade: 0,503 / 60 = 8,38·10

-3
 g/mL = 8,38 kg/m

3
 . É máis de 6 veces máis denso có aire, co que caerá 

cara ó chan. Por iso as rexillas de ventilación nas conciñas están a nivel do chan, e non na parte alta. 
 
[2007] 1.2.- Un grupo de traballo presentou os datos que se adxuntan en relación coa práctica “O gas do mechero”. 
Contestade razoadamente ás cuestións seguintes: 

a) ¿Pesa o gas? ¿Cómo o sabedes? 
b) ¿Cal é a rapidez media de saída do gas (en mL/min? 
c) ¿Qué datos precisades para calcular a densidade do gas ¿Cal é o seu valor en g/L? 

Masa inicial do chisqueiro (g) 10,217 

Masa final do chisqueiro (g) 10,049 

Masa do gas recollido (g) 0,168 

Volume de gas recollido (mL) 138 

Temperatura do laboratorio (K) 293,000 

  Tempo (s) Volume (mL) 

30 19 

60 35 

90 50 

120 70 

150 86 

180 100 

210 115 

240 127 

270 138 

Masa inicial do chisqueiro (g) 14,685 

Masa final do chisqueiro (g) 14,182 

Masa do gas recollido (g)  

Volume de gas recollido (mL) 60 

Temperatura do laboratorio (K) 293,5 

Densidade do gas (kg/m
3
)  

  Tempo (s) Volume (mL) 

20 9 

40 19 

60 27 

80 35 

100 41 

120 47 

140 56 

160 60 
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SOLUCIÓNS:  

a) Si. Diminúe a masa de gas do mechero. 
b) 13,58 mL/min 
c) Masa e volume do gas. d = 1,830 g/L 

 
[2007] 2.- Sobre a visita á Domus: 

a) Indica os símbolos dos catro bioelementos fundamentais por orde de abundancia no corpo humano. 
b) Indica o nome e símbolo de outros 4 elementos do total de 24 existentes no corpo humano 

SOLUCIÓN: O, C, H, N 

H                  

             C N O F  

Na Mg            Si P S Cl  

K Ca   V Cr Mn Fe Co  Ni Cu Zn       

   Mo          Sn   I  

                  

                  

                  

                  

                  

 
[2007] 3.- Sobre a visita á Domus: 

a) Indicade a composición do meteorito. ¿Por qué se sabe que é un meteorito e non unnha pedra de orixe 
terrestre? 

b) CAPILLA SANTA MARÍA SOPRA MINERVA (Pamplona): Onde Galileo tivo que abxurar. ¿Por qué? ¿De que? 
SOLUCIÓN:  a) Ferro, cobalto e níquel. Non hai naterra mostras con esa composición.   b) Amenazado porparte da 
Inquisición. Das súas afirmacións arredor de que a Terra non era o centro do Universo. 
 
[2007] 4.- Sobre o módulo “danza dos planetas” visto na Domus: Indica a relación entre a duración dun ano terrestre e 
un ano en Venus e Marte, respectivamente. ¿Cal ten a menor velocidade de rotación arredor do Sol? 

SOLUCIÓN: 1 ano (TERRA) ≅≅≅≅ 1,6 anos de VENUS; 1 ano (TERRA) ≅≅≅≅ 0,5 anos de Marte. Menor velocidade: Marte 
 
[2007,2010] 5.- Datos da práctica sobre a lonxitude do arame: 

Medida Lonxitude-anaco (cm) Masa arame (g) Mara rolo (g) Lonxitude rolo (cm) 

1 6,3 0,50 17 214 

2 10,1 0,77 17 223 

3 17,0 1,32 17 219 

4 22,3 1,74 17 218 

5 3,4 0,26 17 222 

A partir destes datos: 
a) Indica razoadamente cal é o valor da masa de arame por unidade de lonxitude (densidade lineal do arame). 

Masa inicial do chisqueiro (g) 10,217 

Masa final do chisqueiro (g) 10,049 

Masa do gas recollido (g) 0,168 

Volume de gas recollido (mL) 90,500 

Temperatura do laboratorio (K) 293,000 

  Tempo (s) Volume (mL) 

40 10,25 

80 20,00 

120 30,25 

160 40,25 

200 50,00 

240 60,00 

280 70,00 

320 70,75 

360 80,75 

400 90,50 
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b) Tendo en conta a ecuación usada para calcular lonxitudes na práctica:   

 
Se cortas un trozo de arame de masa 2,10 g , ¿cal debería ser a súa lonxitude? 

SOLUCIÓNS: 
a) Dividir a masa de cada trozo entre a súa lonxitude e calcular a media (0,08 g/cm). Tamén dividir a masa 

total do rolo (17 g) entre a lonxitude media total (219 cm): 0,07 g/cm . 
b) 27,1 cm (aplicando a ecuación e despexando). 

 
[2007] 5.1.- Datos da práctica sobre a lonxitude do arame: 

Medida Lonxitude-anaco (cm) Masa arame (g) Mara rolo (g) Lonxitude rolo (cm) 

1 6,3 0,50 17 214 

2 10,1 0,77 17 223 

3 17,0 1,32 17 219 

4 22,3 1,74 17 218 

5 3,4 0,26 17 222 

A partir destes datos: 
a) Indica razoadamente canto vale a lonxitude do rolo de arame. 
b) Tendo en conta a ecuación usada para calcular lonxitudes na práctica: 

 
Se cortas un trozo de arame de 13,2 cm de lonxitude, ¿canto debería ser a súa masa medida na balanza? 

SOLUCIÓNS: 
a) Valor medio: 219 cm . 
b) m = 1,02 g 

 
[2007] 5.2.- Datos da práctica sobre a lonxitude do arame: 

Medida Lonxitude-anaco (cm) Masa arame (g) Mara rolo (g) Lonxitude rolo (cm) 

1 6,3 0,50 17 214 

2 10,1 0,77 17 223 

3 17,0 1,32 17 219 

4 22,3 1,74 17 218 

5 3,4 0,26 17 222 

A partir destes datos: 
a) Indica razoadamente cal é o valor da masa de arame por unidade de lonxitude (densidade lineal do arame) 

expresada en kg/m . 
b) Tendo en conta a ecuación usada para calcular lonxitudes na práctica:   

 
Se cortas un trozo de arame que mide 20 cm, ¿cal debería ser a súa masa? 

SOLUCIÓNS: 
c) Dividir a masa de cada trozo entre a súa lonxitude e calcular a media (0,08 g/cm). Tamén dividir a masa 

total do rolo (17 g) entre a lonxitude media total (219 cm): 0,07 g/cm. En kg/m serían 0,008 ou 0,007 
respectivamente. 

d) 20 · 0,07 = 1,40 g 
 
[2007] 6.- Un grupo de traballo obtivo os seguintes datos na práctica cos perdigóns, garavanzos, etc. 

 GARAVANZOS PERDIGÓNS MESTURA 

MASA (g) 35 128 163 

VOLUME (mL) 50 20 67 

DENSIDADE (g/mL) 0,7 6,4 2,3 

a) Á vista dos datos, ¿Que podemos dicir sobre a teoría de que a materia está feita de partículas e baleiro? 
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b) A densidade real dos garavanzos é de arredor de 1,1 g/ mL. ¿Como explicas que a todos os grupos lles saíra 
un valor por debaixo de 1 (neste grupo en concreto, 0,7)? 

c) Calcula a densidade dos perdigóns en kg/m
3
 

d) Á vista dos datos, ¿Cal debería ser o volume da mestura se os volumes sumasen como a masa? ¿Como 
explicar que a mestura teña un volume só de 67 mL? ¿Está mal feita a medida ou hai outra explicación? 

SOLUCIÓNS: 
a) Correcto. Os ocos entre os garavanzos fan que se incrusten os perdigóns, ocupando a mestura un volume 

menor do previsible. 
b) Interpretación: os ocos entre os garavanzos son ocupados polos perdigóns. 
c) 700 kg/m

3
 

d) Debería ser 70 mL . Explicación: Garavanzos e ocos como exemplo da teoría partículas / baleiro. 
 
[2007] 6.1.- Un grupo de traballo obtivo os seguintes datos na práctica cos perdigóns, garavanzos, etc. 

 GARAVANZOS PERDIGÓNS MESTURA 

MASA (g) 35 128 163 

VOLUME (mL) 50 20 67 

DENSIDADE (g/mL) 0,7 6,4 2,3 

a) Á vista dos datos, ¿Cómo explicar que a mestura teña un volume só de 67 mL? ¿Está mal feita a medida ou 
hai outra explicación? 

b) Calcula a densidade dos perdigóns en g/L 
SOLUCIÓNS: 

a) Interpretación: os ocos entre os garavanzos son ocupados polos perdigóns. 
b) 6400 g/L. 

 
[2007] 6.2.- Un grupo de traballo obtivo os seguintes datos na práctica cos perdigóns, garavanzos, etc. 

 GARAVANZOS PERDIGÓNS MESTURA 

MASA (g) 35 128 163 

VOLUME (mL) 50 20 67 

DENSIDADE (g/mL) 0,7 6,4 2,3 

a) Á vista dos datos, ¿Que podemos dicir sobre a teoría de que a materia está feita de partículas e baleiro? 
b) A densidade real dos garavanzos é de arredor de 1,1 g/ mL. ¿Como explicas que a todos os grupos lles saíra 

un valor por debaixo de 1 (neste grupo en concreto, 0,7)? 
c) Calcula a densidade dos perdigóns en kg/m

3
 

SOLUCIÓNS: 
a) Correcto. Os ocos entre os garavanzos fan que se incrusten os perdigóns, ocupando a mestura un volume 

menor do previsible. 
b) Consecuencia dos ocos existentes. 
c) 700 kg/m

3
 

 
[2007] 6.3.- Un grupo de traballo obtivo os seguintes datos na práctica cos perdigóns, garavanzos, etc. 

 GARAVANZOS PERDIGÓNS MESTURA 

MASA (g) 35 128 163 

VOLUME (mL) 50 20 67 

DENSIDADE (g/mL) 0,7 6,4 2,3 

a) Á vista dos datos, ¿Cal debería ser o volume da mestura se os volumes sumasen como a masa? ¿Como 
explicar que a mestura teña un volume só de 67 mL? ¿Está mal feita a medida ou hai outra explicación? 

b) Calcula a densidade dos garavanzos en kg/m
3
 

c) ¿Podes predicir o que sucedería coa masa, volume e densidade se mesturamos alcohol e auga en vez de 
garavanzos e perdigóns? 

SOLUCIÓNS: 
a) Debería ser 70 mL . Explicación: Garavanzos e ocos como exemplo da teoría partículas / baleiro. 
b) 700 kg/m

3 
. 

c) Con alcohol e auga sucede exactamente o mesmo que con garavanzos e perdigóns, en canto á suma de 
masas e volumes. 
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[2005] 7.- Na práctica de laboratorio para “calibrar” a balanza – resorte,a media dos valores do cociente M / ∆L é de 
5,00 g / cm . Colgamos do resorte un obxecto de masa  (medida na balanza) 25 g . Medimos co calibre o diámetro e a 
altura do obxecto (que ten forma de cilindro), e os valores resultantes son: 2,13 cm e 4,50 cm . Con estes datos 
contesta ás seguintes preguntas: 

a) Indica canto vale o alongamento do resorte cando colgamos del o obxecto problema.  
b) Calcula o volume do obxecto problema. 
c) Calcula a densidade do obxecto problema en g / cm

3
 e en kg / m

3
 . 

d) ¿Flotará o obxecto ó colocalo na probeta con auga? Razoa a resposta. 
 

[2005] 7.1.- Na práctica de laboratorio para “calibrar” a balanza – resorte,a media dos valores do cociente M / ∆L é de 
15,25 g / cm . Colgamos do resorte un obxecto de masa  (medida na balanza) 32 g . Nunha probeta que contén 103 mL 
de auga, mergullamos o obxecto (de forma cilíndrica) e este flota mantendo somerxida a súa metade inferior; nese 
momento, o nivel de auga na probeta acada os 121 mL . Con estes datos contesta ás seguintes preguntas: 

a) Indica canto vale o alongamento do resorte cando colgamos del o obxecto problema.  
b) Calcula a densidade do obxecto problema en g / cm

3
 e en kg / m

3
 . 

c) Explica en que consiste o “erro de paralaxe”. 
d) ¿Realmente flota o obxecto-problema ou debería afundir?  

 

[2005] 7.2.- Na práctica de laboratorio para “calibrar” a balanza – resorte,a media dos valores do cociente M / ∆L é de 
6,05 g / cm . Cando colgamos o obxecto problema do resorte, este alóngase 10 cm . Por outra banda, o obxecto 
problema ten un volume de 25 mL medido na probeta. Con estes datos contesta ás seguintes preguntas: 

a) Que masa deberíamos colgar do resorte para que o alongamento deste fora de 2 cm .  
b) Calcula a densidade do obxecto problema en g / cm

3
 e en kg / m

3
 . 

c) Indica que magnitudes do obxecto problema hai que medir co calibre se este é cilíndrico e queremos calcular 
o seu volume. 

 
[2005] 8.- En relación coa visita á Domus, que fixemos este trimestre indicada se as seguintes afirmacións son 
verdadeiras ou falsas: 

a) Entre os principais bioelementos que contén o corpo humano, os máis abundantes son C, H, O e Cl 
b) O Ca existente no organismo humano está na súa totalidade nos ósos e nos dentes. 
c) Os átomos de elementos pesados existentes no corpo humano naceron no interior das estrelas. 

 
[2005] 9.- En relación coa visita á Domus, que fixemos este trimestre indicade se as seguintes afirmacións son 
verdadeiras ou falsas: 

a) As causas de que varíe a velocidade do sangue ó alexarse do corazón son a fricción nos vasos e a necesidade 
de vencer a gravidade nos tramos ascendentes. 

b) O aire respirado nun minuto por unha persoa ronda os 5 000 L . 

c) O corazón bombea cada hora arredor de 5 L . 
 

VARIOS: 

[2005] 1.- Indica se as seguintes afirmacións son verdadeiras ou falsas e, neste último caso, convérteas en verdadeiras:  
a) A Lúa amosa sempre a mesma «cara» cara á Terra.  
b) No verán é cando a Terra se atopa máis preto do Sol e no invierno prodúcese a situación contraria. 
c) O Sol sae polo Este, xira arredor da Terra e ocúltase polo Oeste.  
d) Desde xuño ata setembro, os raios do Sol inciden dun xeito máis perpendicular sobre o hemisferio norte. 
e) Cando en España é inverno, en Sudáfrica é verán.  
f) Cuando se contempla a través do telescopio a galaxia de Andrómeda, situada a dous millóns de anos luz, en 

realidade se está observando a luz que emitiu fai dous millóns de anos. 
g) As fases da Lúa son visibles porque a Terra proxecta unha sombra sobre ela.  

 
[2005] 2.- Indica se os seguintes enunciados son verdadeiros ou falsos e, neste último caso, convérteos en 
verdadeiros:  

a) Para poñer un corpo en movemento é necesario que actúe sobre el unha forza.  
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b) Toda forza que actúe sobre un corpo pode poñelo en movemento, modificar a súa velocidade ou 
deformalo.  

c) A unidade de forza no sistema internacional é o kilogramo.  
d) O peso dun corpo é a forza de atracción que exerce sobre el a gravidade terrestre e por iso se 

mide en newtons (N).  
e) Se dice que un corpo é plástico se recupera a súa forma inicial cando a forza que o deforma deixa 

de actuar sobre el. 
 
 
 


