
I.E.S. Manuel Murguía    Departamento   

Arteixo      de Física e Química   

                                            3º E.S.O.  

                         Tema I (Magnitudes e  unidades) 

 

1.- Utiliza o método científico para explicar a caida libre dunha mazá dende unha 

árbore. 

 

2.- Ó estudiar no laboratorio o movemento de un carriño, obtivéronse os seguintes 

resultados: 

  

Posición (m) 0 20 40 80 

Tempo (s) 0 2 4 8 

 a.- Realiza a representación gráfica 

 b.- Obtén a expresión matemática que relaciona a posición co tempo 

 c.- ¿Onde se atopará o carriño 90 s despois de comenzalo movemento? 

 d.- ¿Cánto tempo tardará o carriño en percorrer 200 m. ¿ E 5 m?. 

 

3.- Un estudante mide no laboratorio as masas correspondentes ós diferentes volúmenes 

de auga, obtendo a táboa seguinte: 

  

Volume (cm
3
) 10 20 30 40 50 

Masa (g) 10,0 20,1 29,8 40,2 50,3 

  a.- Elabora unha gráfica cos valores da táboa. 

 b.- Expresión matemática entre masa e volume, (ecuación da recta). 

 c.- ¿Cál será a masa de 42 cm
3
 de auga?. ¿e de 203 cm

3
 de auga? 

 d.- ¿Cál será o volume de 32 g de auga?. ¿e de 100 g?. 

 

4.- Expresa en : 

 a.- Metros: 3,27 hm; 0,75 km; 951 mm; 65,8 cm, 3,6 dm, 54μm y 2 Mm. 

 b.- Metros cadrados (m
2
): 2795 cm

2
, 5678 dm

2
, 0,25 km

2
, 3,45 hm

2
, 1,89 dam

2
 

 c.- Metros cúbicos (m
3
): 7869 mm

3
, 789 cm

3
,  3 hm

3
,  1,45 dam

3
, 0,0078 km

3
. 

 

5.- O litro é unha unidade de medida de volume de líquidos que na práctica pódese 

tomar como dm
3
. Expresa en litros a auga  dunha piscina de 6,987 m

3
. 

¿Cäntos cm
3
  de viño haberá nun  caldeiro de 25 litros?. 

 

6.- Expresa en notación científica as seguintes medidas: 

 2800 m, 0,000067g, 0,00000054cm, 1389765ml, 0,00000003456μs, 

2,9876300Mm. Indica as cifras significativas en cada medida. 

 

7.- Define precisión  dun instrumento de medida. ¿Cal é a diferencia entre precisión e 

sensibilidade dun instrumento?. 

 ¿É certa esta afirmación?: “Un instrumento de medida será tanto máis sensible 

canto mayor sexa o valor da súa precisión,é decir canto menos preciso sexa”. Razoa a 

túa resposta. 

 

8.- a.- ¿Cal che parece máis precisa, a regra graduada en mm ou a cinta métrica 

graduada en cm?.  

      b.- ¿Cal é a precisión do termómetro clínico que tes na casa?.¿E do teu reloxo? 



9.- Expresa as seguintes medidas nas unidades do sistema internacional S.I., 

empreñando a notación científica: 

 24 km/h, 56g/cm
3
, 21 dm/min, 56kp/cm

2
 (1kp=9,8 Newton,N), 56dias, 5dm/h

2
, 

36 cg/dm
3
. 

 

10.- ¿Cal destas cantidades é mayor: 72 km/h ou 25m/s; 125cm
3
 ou 0,0000125 m

3
; 

1800g 0u 1,9 kg; 45 min ou 2600s. 

 

11.- Utiliza o que sabes de cifras significativas para responder : 

 a.- Un tanque de auga ten unha masa de 3,64 kg cando está baleiro e de 51,8 kg 

cando está cheo de auga ata un certo nivel. ¿Cal é a masa de auga no tanque? 

 b.- Calcula o volume de aire que contén unha habitación de 16,40 m. de longo, 

4,5 m. deancho e 3,26 m. de alto. 

 

12.- Define os seguintes conceptos: magnitude, unidade, masa, volume, peso, 

capacidade, densidade. Escribe algún ejemplo de cada un . 

 

13.- Comproba cun envase de tetra brik de leite dun litro, que é a capacidade  de 

calquera recipiente que teña un volume de 1 dm
3
. 

 

14.- ¿Cómo calcularias no laboratorio a densidade dunha pedra?, indica o material 

utilizado e o procedemento que seguirías. 

 

15.- Tendo en conta que  * A densidade do aire a 20ºC = 1,3 kg/m
3
. e * A densidade do 

butano a 20 ºC =2,6 kg/m
3
. 

 Se houbera un escape de gas butano nunha cociña. ¿onde quedaría o gas?. 

Justifica as medidas de seguridade existentes nunha cociña. 

 

16.- Tendo en conta que o volume da Lúa é 2,19 . 10
10

 km
3
 e a súa masa é 7. 10

22
 kg: 

 a.- Calcula a densidade media da Lúa, expresándoa en kg/m
3
 e en g/cm

3
. 

 b.- Compara a súa densidade coa da parte sólida da terra (5,517 g/cm
3
). 

 

17.- A densidade do chumbo é 11,8 g/cm
3
 e a densidade do mercurio é 13,6 g/cm

3
, se 

temos 1 kg de chumbo e 1 kg de mercurio, ¿Cal dos dous ocupará mayor volume? 

 

18.-  Un xoieiro quere comprobar se un anel que  ten unha masa de 3 g e despraza un 

volume de 0,16 cm
3 
, é de ouro puro ou ten unha aleación con outro metal. 

 Se  a densidade do ouro é de 18,9 g/cm
3
. ¿Qué tes que facer para comprobalo? 

 

19.-  A gráfica seguinte corresponde a dúas sustancias diferentes A e B. 

a.- ¿Cal das dúas sustancias ten maior densidade? 

 b.- Calcula o volume que ocuparía unha masa de 2,5 g da sustancia A 

 b.- Calcula a masa correspondente a un volume de 3,4 cm
3
 para a sustancia B. 

     

 

    

 

 

  

       


