
 

 
5.1. Cálculo: en primeiro lugar hai que calcula-la masa de soluto a utilizar, n=MxV; n=0,5x1=0,5 

moles. Polo tanto os gramos de NaOH serán 0,5xPm=0,5x40=20 g. Se considerásemos as 
impurezas, debemos ter en conta a súa riqueza. 
Material e reactivos: balanza, variña de vidro, vidro de reloxo, funil, espátula, matraz aforado, 
vaso de precipitados, frasco de vidro, frasco lavador, substancia problema 
Procedemento: cálculo, pesada (colocar no pratiño da balanza un vidro de reloxo e taralo. Coller 
cunha espátula a cantidade necesaria de soluto, poñela no vidro de reloxo e pesala), disolución 
(nun vaso de precipitados botar auga nun volume aproximado á metade do volume total da 
disolución que se ha preparar. Botar dentro o soluto pesado e disolvelo axitando lentamente cunha 
variña de vidro. Recoller sobre o vaso de precipitados os restos de soluto coa axuda da auga dun 
frasco lavador). Medida do volume para preparar (coa axuda dun funil, transvasa-la disolución do 
vaso de precipitados a un matraz aforado dun litro. Co mesmo vaso de precipitados (para recolle-
los posíbeis restos de soluto) engadirlle, pouco a pouco, auga ata completa-lo rasado, tendo 
coidado en non pasarse (é o erro mais frecuente). Almacenado e etiquetado (coa axuda dun funil 
pasa-la disolución preparada ó frasco adecuado e etiquetalo). 

 

5.2. Cálculo: mL
x

x
V 50

105,0

1,025,0
3   da disolución preparada no apartado anterior  

Material e reactivos: pipeta, funil, vaso de precipitados, matraz aforado, frasco lavador, frasco de 
vidro, variña de vidro, 
Procedemento: medida do reactivo (cunha pipeta,ou probeta ou contagotas toma-lo volume da 
disolución calculado). Disolución (nun vaso de precipitados botar auga nun volume aproximado á 
metade do volume total da disolución a preparar. Botar dentro o reactivo medido e remexer 
lixeiramente cunha variña de vidro. 
Medida do volume que se ha preparar (coa axuda dun funil, transvasa-la disolución do vaso de 
precipitados a un matraz aforado de 250 mL. Co mesmo vaso de precipitados (para recolle-los 
posíbeis restos de soluto) engadir auga ata completa-lo rasado. Almacenado e etiquetado (coa 
axuda dun funil pasa-la disolución preparada ó frasco adecuado e etiquetado). 

1 punto por apartado (0,33 por material, 0,33 por procedemento e 0,33 polo cálculo). Total 2 puntos. 
 
 

CONVOCATORIA DE SETEMBRO 
 

OPCIÓN 1 

1. Razoe qué tipo de pH (ácido, neutro o básico) presentarán as seguintes disolucións acuosas 
de: 
1.1. acetato de sodio [etanoato de sodio] 
1.2. nitrato de amonio [trioxonitrato(V) de amonio] 
 
1.1. Acetato de sodio: sal de ácido débil e base forte que en disolución acuosa está totalmente 

disociado. O anión acetato é unha base conxugada dun ácido débil, compórtase como unha base 
e reacciona coa auga formando ións OH- facendo que a disolución teña carácter básico e polo 
tanto o pH>7. 

CH3-COOH + NaOH → CH3-COONa + H2O 
      

     CH3-COO- + Na+ 

 CH3-COO- + H2O→CH3-COOH + OH- 

1.2. Nitrato de amonio: sal de ácido forte e base débil que en disolución acuosa está totalmente 
disociado. O catión amonio é un ácido conxugado dunha base débil mentres que o anión nitrato é 
a base conxugada dun ácido forte. O catión amonio reacciona coa auga dando lugar a ións H3O

+ e 
polo tanto o pH<7. 

NO3H + NH3 → NO3(NH4) 
     

    NO3
- + NH4

+ 

NH4
+ + H2O →NH3 + H3O

+ 
1 punto por apartado. Total 2 puntos. 



 

 
2. Indique razoadamente: 

2.1. Para o par de átomos: sodio e magnesio, cal posúe maior potencial de ionización.  

2.2. Para o par de átomos: iodo e cloro, cal posúe maior afinidade electrónica. 
2.1. Na:1s2 2s22p63s1 e Mg: 1s2 2s22p63s2. A enerxía de ionización ou potencial de ionización é a 
enerxía mínima necesaria para arrancar un electrón dun átomo en estado gasoso e fundamental. Así 
a primeira enerxía de ionización aumenta de esquerda a dereita ao longo dun período porque crece 
no mesmo sentido a carga nuclear e diminúe o raio atómico, polo que os electróns son máis 
fortemente atraídos polo núcleo e resulta máis difícil de arrincar. En cambio, diminúe ao descender 
nun grupo porque o volume atómico aumenta e, ao estar o electrón máis lonxe do núcleo, é atraído 
cunha forza menor. Así como os dous elementos pertencen ao mesmo período pero a diferente grupo, 
será o magnesio o que terá un maior potencial de ionización. 

2.2. I:1s22s22p63s23p63d104s24p64d105s25p5 e Cl: 1s22s22p63s23p5. A afinidade electrónica dun átomo é 
a variación de enerxía que acompaña a adición dun electrón ao átomo en estado gasoso e 
fundamental.Os dous elementos pertencen ao mesmo grupo pero están en diferentes períodos e será 
o cloro o que terá o valor maior de afinidade electrónica. 

1 punto por apartado. Total 2 puntos. 
 
3. Unha mostra de 20,0 g dunha aliaxe que contén un 70,0% de cinc trátase cunha cantidade 

suficiente dunha disolución de ácido sulfúrico [tetraoxosulfato(VI) de hidróxeno] de riqueza 
92,1% en masa e densidade 1,82 g·mL-1. Como resultado da reacción prodúcense sulfato de 
cinc [tetraoxosulfato(VI) de cinc] e hidróxeno. Calcule: 
3.1. Os gramos de sulfato de cinc obtidos. 
3.2. O volume da disolución de ácido sulfúrico necesario para que reaccione todo o cinc. 

 

3.1. A reacción axustada é: Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2 polo que o número de moles de ZnSO4= 

número de moles de Zn moles
x

ZnPm

riquezaxg
214,0

38,65

7,020

)(
 , e os gramos de sulfato de cinc 

obtidos= gxZnSOPmx 5,3438,161214,0)(214,0 4   

3.2. Os moles de H2SO4= 0,214 moles; g de H2SO4= gxSOHPmx 97,2098214,0)(214,0 42  ; g de 

disolución= gx 77,22
1,92

100
97,20  ; volume de disolución= mL5,12

82,1

77,22
  

 
1 punto por apartado. Total 2 puntos. 

 
4. A 670 K, un recipiente de 2 L contén unha mestura gasosa en equilibrio de 0,003 moles de 

hidróxeno, 0,003 moles de iodo e 0,024 moles de ioduro de hidróxeno, segundo a reacción: H2(g) 
+ I2(g)  2HI(g). Nestas condicións, calcule: 
4.1. O valor de Kc e Kp 
4.2. A presión total no recipiente e as presións parciais dos gases na mestura.  
Dato: R=0,082 atm·L·K-1·mol-1 ou R=8,31 J·K-1·mol-1 

4.1. O valor de Kc para a reacción H2(g) + I2(g)  2HI(g) é Kc= 64

2

003,0

2

003,0
2

024,0
2

























 

Dado que   64670082,064)( 0   xxRTKcKp n  

 



 

4.2. A partir da ecuación dos gases ideais TRxnVxP  despexamos o valor da presión total do 

sistema 
 

atm
xx

P 824,0
2

670082,0024,0003,0003,0



 . A partir da relación entre a presión 

total do sistema e as presións parciais e fraccións molares de cada gas, calculamos as presións 
parciais dos gases: 

atmxPP IH 082,0
03,0

003,0
824,022   e atmxPHI 659,0

03,0

024,0
824,0   

1 punto por apartado. Total 2 puntos. 
 
5. Constrúese unha pila coas seguintes semicelas Cu2+/Cu e Al3+/Al, cuxos potenciais estándar 

de redución son +0,34 V e -1,66 V, respectivamente. 
5.1. Escribir as reaccións que acontecen en cada electrodo e a reacción global da pila. 
5.2. Faga un esquema da pila indicando todos os elementos necesarios para o seu 

funcionamento e o sentido no que circulan os electróns. 
 

5.1. As reaccións que teñen lugar son:  
Cátodo:  Cu2+

(ac) + 2e- → Cu(s) Eº= 0,34 V Redución  
Ánodo:   Al(s) → Al3+

(ac)+ 3e- Eº= 1,66 V Oxidación 
 Reacción global: 2Al + 3Cu2+→ 2Al3+ + 3Cu Eº=2,00 V 

 
5.2.  

No ánodo os electróns flúen cara 
ao circuíto externo e o cátodo 
capta os electróns para 
depositarse como Cu metálico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 punto por apartado (no apartado 5.2. 0,75 puntos polo esquema e 0,25 puntos polo sentido de circulación 
dos electróns). Total 2 puntos. 

 

OPCIÓN 2 

1. 1.1. Formule e nomee, segundo corresponda, os seguintes compostos: 
2-metilpropanal; dimetiléter; CH3-NH-CH2-CH3; CH3-CHOH-CH2OH 

1.2. Xustifique se algún deles presenta isomería óptica, sinalando o carbono asimétrico. 

1.1.  2-metilpropanal CH3-CH(CH3)-CHO ; dimetiléter CH3-O-CH3. Poden indicar tamén a fórmula 
desenvolvida 

CH3-NH-CH2-CH3etilmetilamina; CH3-CHOH-CH2OH 1,2-propanodiol 

1.2. Presenta isomería óptica o CH3-CHOH-CH2OH, cun carbono asimétrico na posición dúas xa que 
presenta os catro substituíntes diferentes:  

CH3-C-CH2OH
H

OH

*

 
1 punto por apartado. Total 2 puntos. 

Ánodo Cátodo
Cu2++ 2e-→ CuAl → Al3+ + 3e-

Al3+ Cu2+

Sentido da corrente

Movemento dos electróns
Eléctrolito
inerte

Lámina de Al Lámina de Cu

Voltímetro

Ánodo Cátodo
Cu2++ 2e-→ CuAl → Al3+ + 3e-

Al3+ Cu2+

Sentido da corrente

Movemento dos electróns
Eléctrolito
inerte

Ánodo Cátodo
Cu2++ 2e-→ CuAl → Al3+ + 3e-

Al3+ Cu2+

Sentido da corrente

Movemento dos electróns
Eléctrolito
inerte

Lámina de Al Lámina de Cu

Voltímetro


