
 
 

CONVOCATORIA DE XUÑO 

OPCIÓN A 

1)  
� 1 punto 

� 0,5 puntos 

� 1,5 puntos       

 

2)  

      a) 1 punto , distribuído en: 

� 0,5 puntos pola recta perpendicular ao plano �  e pasando polo punto �. 
� 0,25 puntos polo punto de intersección da recta anterior con plano �. 
� 0,25 puntos polo cálculo das coordenadas do punto simétrico. 

      b) 2 puntos, distribuídos en: 

� 1 punto polo estudo da posición relativa das dúas rectas. 
� 1 punto pola ecuación (vectorial, paramétrica ou implícita) do plano que contén a 
unha recta e é paralelo á outra. 

 

3)    

      a) 1 punto , distribuído en:  

� 0,5 puntos pola definición de función continua nun punto. 
� 0,25 puntos polo estudo da continuidade en � = 0. 
� 0,25 puntos polo estudo da continuidade en � = 2. 

b) 1 punto, distribuído en: 

� 0, 5 puntos pola obtención do punto de inflexión. 
� 0, 5 puntos pola obtención da recta tanxente no punto de inflexión. 

 

4)   

       a) 1 punto  

       b) 1 punto,  distribuído en: 

� 0,25 puntos polo cambio de variable.  
� 0,5 puntos pola descomposición en fraccións simples e o cálculo das integrais que 

resultan. 
� 0,25 puntos por aplicar Barrow 
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OPCIÓN B 
 

1)    

      a) 2 puntos , distribuídos en: 

� 1 punto polo cálculo dos rangos segundo os valores de �. 
� 1 punto pola discusión do sistema. 

b) 1 punto   

 

2) 

       a) 1,5  puntos, distribuídos en: 

� 0,75 puntos pola definición do produto vectorial de dous vectores. 

� 0,75 puntos pola determinación dos vectores pedidos. 

b) 1,5 puntos , distribuídos en: 

� 0,5 puntos polo cálculo de <. 
� 1 punto pola distancia da recta ao plano 

 

3) 

       a) 1 punto , distribuído en: 

� 0,25 puntos polo cálculo de E. 
� 0,5 puntos polo cálculo de < e D. 

� 0,25 puntos pola asíntota horizontal. 

b) 1 punto, distribuído en: 

� 0,5 puntos polo enunciado do teorema do valor medio do cálculo diferencial. 

� 0,25 puntos pola xustificación de que se pode aplicar o teorema do valor medio do 

cálculo diferencial á función dada e no intervalo dado. 

� 0,25 puntos pola obtención do punto ao que fai referencia o teorema. 

 

4)   2 puntos, distribuídos en:  

� 0,25 puntos pola representación da parábola. 

� 0,5 puntos pola recta normal no punto pedido. 

� 0,75 puntos pola formulación do problema. 

� 0,5 puntos polo cálculo da integral definida.        


