
MÓDULO II. A AUGA E O AIRE CONTIDOS MÍNIMOS

Unidade 1. O aire

A atmosfera é a capa de aire que envolve a Terra. 

A atmosfera é importante porque:

Subministra o osíxeno necesario para realizar os procesos vitais, xa que é imprescindible para a 
respiración dos seres vivos. 
Proporciona o dióxido de carbono que precisan as plantas para a  realización da fotosíntese.
Serve de filtro que impide o paso das radiacións solares prexudiciais para os seres vivos.  
Actúa como illante térmico que evita os cambios bruscos de temperatura entre o día e a noite.
Nela teñen lugar os fenómenos meteorolóxicos que inflúen na formación da paisaxe terrestre.

A aparición dos seres vivos fotosintéticos provocou un cambio na  composición da atmosfera porque 
consumiron gran parte do dióxido de carbono contido na mesma e liberaron osíxeno; deste xeito,  a 
atmosfera chegou a ter a composición actual.

A atmosfera está composta por varias capas: troposfera, estratosfera, mesosfera, ionosfera e exosfera.

A troposfera é a capa que está en contacto coa superficie terrestre, nela teñen lugar os fenómenos 
meteorolóxicos. 
Estratosfera: nela  atópase a capa  de ozono que  absorbe  as   radiacións ultravioletas do Sol 
prexudiciais para os seres vivos, impedindo que cheguen á superficie terrestre.
Mesosfera: nela orixínanse as estrelas fugaces ao desintegrarse os meteoritos.
Ionosfera: nela teñen lugar os fenómenos coñecidos como auroras boreais. Tamén é a capa onde 
rebotan as ondas de  radio facendo posible a súa transmisión na Terra.

A atmosfera  está formada por unha mestura homoxénea de gases que varía coa altura. Nas capas 
máis  baixas os compoñentes do aire son: nitróxeno (78,1 %), osíxeno (20,9 %), dióxido de carbono 
(0,03 %),  vapor de auga, gases nobres (argon, neon e helio) e outros.

O aire é unha mestura de gases que ten as  propiedades xerais da materia, é dicir, masa e volume. 
Polo que o aire pesa e ocupa un espazo.

O  volume  do  aire  é  variable,  pódese  dilatar  e  contraer.  Como  consecuencia  desta  propiedade  a 
densidade do aire varía coa temperatura.

Os principais  factores que determinan o estado da atmosfera son a humidade, a temperatura, a 
presión, os  ventos e as precipitacións.

A temperatura da atmosfera depende da latitude, da altitude, da humidade, da proximidade ao mar, 
da  vexetación, dos ventos dominantes, da hora do día, da época do ano, etc. A temperatura mídese co 
termómetro.

A  humidade é a cantidade de vapor de auga que contén a atmosfera e mídese co higrómetro e co 
psicrómetro. Para medir as precipitacións utilízase o pluviómetro.

A presión atmosférica é o peso que exerce o aire sobre a superficie terrestre e depende da altitude, da 
temperatura e da humidade do aire. A presión atmosférica mídese co barómetro. O seu valor a nivel do 
mar é de 760 mm de mercurio  (mm Hg), equivalentes a 1 atmosfera (atm) e a 1.013 milibares (mb).

Os anticiclóns son masas de aire atmosférico frío e seco nos que predominan as altas presións. Pola 
contra,  as borrascas son masas de aire húmido e cálido nas que predominan as baixas presións.

O  vento é  aire  en  movemento  que  se  despraza  dos  anticiclóns  ás  borrascas  para  compensar  as 
diferenzas  de  presión  debidas  aos  cambios  de  temperatura  e  de  humidade  que  se   producen  na 
atmosfera. A  velocidade do vento mídese co anemómetro. 

O  tempo é o  estado da atmosfera  nun lugar  en nun momento determinados.  O  clima refírese ás 
condicións  medias da atmosfera durante un longo período de tempo. 
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Os axentes xeolóxicos externos son os elementos que modifican o relevo desde o exterior da codia 
terrestre. Os principais axentes xeolóxicos externos son o aire, o vento, a auga e os seres vivos.

As tres accións xeolóxicas fundamentais son: erosión, transporte e sedimentación. 

Erosión: Consiste na disgregación dos materiais.

Transporte: Consiste en carrexar os materiais producidos pola erosión.

Sedimentación: Consiste  no  depósito  dos  materiais  transportados  formando  novas  capas  ou 
estratos no solo. 

A meteorización física do solo é debida ás grandes variacións de temperatura entre o día e a noite e á 
auga  infiltrada nas rochas que, ao conxelarse, actúa como unha cuña que produce a súa rotura.

A  meteorización química débese á acción conxunta do vapor de auga,  o osíxeno e o dióxido de 
carbono do  aire. 

Podemos definir a contaminación atmosférica como a presenza no aire de substancias e formas de 
enerxía que  alteran a súa calidade, de xeito que implique risco, dano ou molestia grave para as persoas 
e bens de calquera natureza.

Os principais focos de contaminación do aire son o transporte, a industria e os residuos urbanos.

Os efectos máis graves da contaminación atmosférica son a chuvia ácida, o incremento do efecto 
invernadoiro e a destrución da capa de ozono.

A chuvia ácida é debida á emisión á atmosfera de óxidos de xofre e de nitróxeno producidos 
pola  queima de  combustibles fósiles nas centrais  térmicas  principalmente.  A chuvia  ácida 
provoca a  acidificación do solo, das augas dos ríos, lagos, etc., e destrúe as plantas.

O  incremento  do  efecto  invernadoiro prodúcese  pola  liberación  á  atmosfera  de  grandes 
cantidades de  dióxido de carbono procedentes da queima de combustibles fósiles( na industria, 
no transporte, no fogar, etc.) orixinando un aumento da temperatura media da atmosfera.  Como 
consecuencia estase a producir a fusións dos xeos polares e posiblemente un cambio climático 
xeral.  

A  destrución da  capa de  ozono debido  aos  compostos  clorofluorocarbonados (CFC)  que 
forman parte dos  sprays e das instalacións frigoríficas. A consecuencia é unha diminución da 
protección contra os raios  ultravioletas procedentes do Sol que chega á superficie terrestre 
provocando un incremento dos casos de cancro de pel, danos nos ollos, etc.

Algunhas medidas para previr a contaminación do aire son:

Manter ben regrados os motores dos automóbiles. 
Evitar  a  queima de  todo  tipo  de  residuos  sólidos  urbanos ou industriais  ao aire  libre:  lixo, 
pneumáticos, aceite dos motores, etc.
Usar racionalmente os pesticidas na agricultura.
Coidar o estado dos bosques e dos montes, evitando os incendios e a destrución das zonas 
verdes, tanto no campo como na cidade.
Procurar a reciclaxe do lixo e non vertelo de xeito incontrolado.
Non utilizar produtos desbotables e non biodegradables.
Evitar  o  consumo  de  tabaco,  sobre  todo  en  ambientes  pechados  e  en  presenza  doutras 
persoas.
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Unidade 2. A auga

A hidrosfera é o conxunto de auga existente na Terra. Procede  da fusión de cometas  formados case 
na súa totalidade por xeo ao entrar en contacto coa atmosfera pro sobre todo, do vapor deauga xerado 
polas emisións volcánicas e a súa posterior condensación e precipitación durante o arrefriamento da 
Terra.

A  auga é un composto  formado por osíxeno e hidróxeno e a súa fórmula química é H2O. Pódese 
presentar na natureza en estado sólido, líquido ou gasoso.

As  principais propiedades da auga son as seguintes:

A auga pura é incolora, inodora e insípida.
Cambia de estado a 0 ºC e a 100 ºC.
Acada a súa densidade máxima no estado líquido. Debido a isto, ao producirse o cambio de estado 
líquido a estado sólido a densidade da auga diminúe por iso o xeo aboia na auga, permitindo que 
esta se manteña en estado líquido e,polo tanto, que os organismos acuáticos sobrevivan durante o 
inverno.
Ten unhas elevadas calor específica e inercia térmica.Debido a isto a auga é un bó regulador da 
temperatura.
É un bo disolvente. Esta propiedade da auga ten  unha influencia importante na modelaxe do relevo 
terrestre.  A auga é o compoñente máis abundante no organismo dos seres vivos e é imprescindible 
para  a  vida  (transporte  de  sustancias  (sangue),  permite  que  os  sales  minerais  do  solo  sexan 
absorbidos polas plantas, ....).

O ciclo da auga comprende o conxunto de transformacións que experimenta a auga na natureza  polas 
que a auga se despraza realizando un percorrido cíclico desde a atmosfera ata a superficie e o  subsolo 
para volver de novo á atmosfera. 

Os  procesos que  interveñen  no  ciclo  da  auga  son  evaporación,  transpiración,  condensación, 
precipitación e infiltración.
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Distribución da auga na natureza:

Augas continentais
Superficiais

Líquidas

Augas salvaxes

Torrentes

Ríos

Sólidas: Glaciares

Subterráneas

Augas oceánicas

As augas salvaxes son as procedentes da chuvia e do desxeo que discorren libremente polo chan sen 
leito fixo. 

Os torrentes son cursos de auga rápidos, con canle fixa de carácter non permanente.

Os ríos son cursos de auga permanentes que constan de curso alto, curso medio e curso baixo, nos 
que  predominan, respectivamente, a erosión, o transporte e a sedimentación. 

As augas subterráneas son as que están almacenadas ou circulan por debaixo da superficie do terreo.

Os glaciares son unha especie de ríos de xeo que se forman pola acumulación de neve no alto das 
grandes montañas e nas rexións polares.

Os glaciares constan de tres partes: circo glaciar, lingua e zona terminal.

A auga destinada ao consumo humano procede dos ríos, dos encoros e das augas subterráneas. Para 
que   poida  ser  consumida  sen  risco  para  saúde  a  auga  debe  ser  sometida  a  un  proceso  de 
potabilización no que se controla  a  aparencia  da auga e se  eliminan os microorganismos e as 
substancias  presentes na auga que poden ser prexudiciais para o organismo

A auga potable é auga apta para o consumo  humano sen risco para a saúde.

Depuración: as augas residuais procedentes dos núcleos urbanos e das industrias representan un 
grave perigo de contaminación polo que deben ser depuradas nunha planta depuradora para asegurar a 
súa limpeza antes de ser reintegradas ao medio  ambiente.  

A auga está contaminada cando presenta unha alteración, sexa ou non debida á acción  humana, que 
degrada a súa calidade natural e prexudica ou molesta a vida, a saúde e o benestar do ser  humano, da 
flora ou da fauna ou que impide o seu uso para unha determinada finalidade.

As fontes principais de contaminación da auga son as seguintes:

Residuos de usos domésticos cunha gran cantidade de materia orgánica, deterxentes, etc.
Pesticidas e fertilizantes utilizados na agricultura.
Residuos industriais: metais pesados, compostos químicos, gases tóxicos, etc.
Petróleo e outras substancias tóxicas vertidas ao mar en sinistros de barcos petroleiros, na 
limpeza de  tanques, etc.

A maior parte da auga utilizada polo ser humano está destinada á agricultura.

A  auga  da  hidrosfera  non  está  repartida  de  modo uniforme pola  superficie  do  planeta   só  o  1  % 
aproximadamente da auga do planeta é facilmente alcanzable para o ser humano por iso é un recurso 
natural que é preciso utilizar axeitadamente adoptando medidas  destinadas ao seu aforro e consumo 
racional, tanto individual como colectivamente.

4



MÓDULO II. A AUGA E O AIRE CONTIDOS MÍNIMOS

Medidas a nivel colectivo:

Aproveitar mellor a auga de chuvia evitando que se perda a maior parte dela.
Mellorar  as  canles  polas  que  circula  a  auga  destinada  ao  uso  agrícola  para  evitar  perdas 
innecesarias.
Mellorar os sistemas de rego utilizando o rego por aspersión e o rego por goteo.
Racionalizar o consumo de auga nos países desenvolvidos para evitar dispendios innecesarios.
Reciclar  a  auga  sempre  que  sexa  posible  ou  reutilizala  para  usos  distintos  aos  que  tiña 
inicialmente.

Medidas a nivel individual: 

Conservar en bo estado as conducións de auga e as billas para evitar perdas.
Pechar un pouco a chave de paso xeral para reducir a presión da auga que sae polas billas. Na 
maioría dos casos o caudal que sae é suficiente e pódense aforrar moitos miles de litros ao ano.
Pechar a billa mentres se está utilizando a auga para lavar os pratos, as mans, etc. É preferible 
encher a  pía ou o lavabo de auga.
Utilizar a lavadora e o lavalouza a plena carga, nunca a medio encher.
Ducharse en lugar  de bañarse.  O consumo de auga nunha ducha rápida é a metade ou a 
terceira parte que nun baño.
Regar as plantas pola mañá cedo ou á noite para evitar que a maior parte da auga utilizada se 
evapore.

Unidade didáctica 3. Forza e movemento

Forza: toda causa capaz de producir cambios no movemento dun corpo ou de modificar a súa forma.

O  efecto das  forzas  pode  ser  modificar  o  estado  de  repouso  ou  o  movemento  dun corpo,  ou  de 
deformalo.

A unidade de forza no Sistema Internacional (SI) é o newton (N). Tamén se emprega o quilopondio ou 
quilogramo-forza (kp).

As forzas  represéntanse por medio de vectores, nos que se indican os catro elementos que definen 
toda  forza: módulo ou intensidade, dirección, sentido e punto de aplicación. 

Un sistema de forzas é un conxunto de dúas ou máis forzas aplicadas sobre un mesmo corpo. A forza 
equivalente a todas elas recibe o nome de forza resultante. 
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A forma de obter a resultante é distinta segundo o sistema de forzas de que se trate,  podendo 
presentarse varios casos: 

Sistemas de forzas concorrentes

Da mesma dirección e mesmo sentido Da mesma dirección e sentido contrario

O módulo da resultante obtense sumando os 
módulos das forzas compoñentes.

Ten a mesma dirección, sentido e punto de 
aplicación que as compoñentes

O módulo da resultante obtense restando os 
módulos das compoñentes.

Tten a mesma dirección e punto de aplicación que 
as compoñentes,   

O sentido coincidirá co sentido  da maior.

De distinta dirección:

A  forza  resultante R será  a  diagonal  do 
paralelogramo trazado e o seu punto de aplicación 
coincidirá co  punto de aplicación das forzas dadas.
O módulo obtense medindo a lonxitude da diagonal 
coa  escala  utilizada  para  representar  as   forzas 
dadas.

Se as forzas concorrentes forman un ángulo de 90º 
podemos  calcular  o  módulo  da  forza  resultante 
utilizando o teorema de Pitágoras:

Sistemas de forzas paralelas

Do mesmo sentido. De sentido contrario

A  forza  resultante  ten  como  módulo  a  suma  dos 
módulos   das  compoñentes.  A  dirección  da 
resultante é paralela e ten o mesmo sentido que as 
compoñentes  e  o  seu   punto  de  aplicación  está 
situado  entre  os  puntos  de  aplicación  das 
compoñentes.

A resultante  terá  un módulo  igual  á diferenza dos 
módulos das  compoñentes. A dirección é paralela 
ás compoñentes pero no sentido da forza maior, e o 
punto de  aplicación estará situado na prolongación 
da  recta  que  une  os  puntos  de  aplicación  das 
compoñentes polo  extremo máis próximo á maior.

6



MÓDULO II. A AUGA E O AIRE CONTIDOS MÍNIMOS

Condición de equilibrio dun corpo: a forza resultante de todas as  forzas que actúan sobre el debe 
ser nula.

Lei  de  Hooke: A  deformación  producida por  unha  forza  nun corpo elástico  é  proporcional  á  forza 
aplicada.  F = k. x

Lei de gravitación universal: todos os corpos do universo se atraen entre si 
cunha forza  que  é   directamente  proporcional  ao produto  das súas  masas e 
inversamente proporcional ao cadrado da distancia que os separa. 

Peso: forza coa que un corpo  é atraído cara ao centro da Terra. P = m . g

DIFERENZAS MASA - PESO
MASA PESO

Expresa a cantidade de materia dos corpos Expresa  a  forza  coa  que  a  Terra  atrae  aos 
corpos

É  unha  propiedade  característica  de  cada 
corpo

É unha forza

Exprésase en gramos ou en calquera outra 
unidade de masa

Éxpresase en Newtons ou en kilopondios

É invariable Depende da masa do corpo e da gravidade

Todos os corpos teñe masa No espazo os corpos non teñen peso

É unha magnitude escalar É unha magnitude vectorial

Mídese coa balanza Mídese co dinamómetro

A traxectoria dun movemento é a liña que describe o móbil no seu percorrido.

O desprazamento é a distancia que existe entre dúas posicións, inicial e final, medida en liña recta. É 
unha magnitude vectorial. 

O espazo é a lonxitude total percorrida polo móbil, medida sobre a traxectoria, nun intervalo de tempo. 

A velocidade media dun móbil nun intervalo de tempo é o desprazamento 
realizado  nun  determinado  tempo.No  Sistema  Internacional  a  velocidade 
exprésase en metros por  segundo (m/s)

Os movementos pódense clasificar segundo a forma da traxectoria (rectilíneos, curvilíneos...), segundo 
a  velocidade (uniformes ou variados), ou segundo a aceleración (acelerados ou retardados).

No  movemento rectilíneo uniforme a traxectoria  é unha liña recta e a velocidade é constante.  A 
fórmulas para o cálculo do espazo é:  e = v·t

A aceleración é a variación da velocidade na unidade de tempo. 

As unidades no SI nas que se expresa a celeración é o m/s2.

No  movemento  rectilíneo  uniformemente  acelerado (ou  retardado)  a  velocidade  aumenta  (ou 
diminúe) uniformemente segundo a aceleración.

A fórmula para calcular o espazo é: 
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O  movemento  de  caída  libre é  un  movemento  rectilíneo  uniformemente  acelerado  no  que  a 
aceleración é a aceleración da gravidade g = 9,8 m/s2.

A presión é a relación existente entre a forza que actúa sobre un corpo e a superficie sobre a que se 
aplica: P = F/S.

A  presión hidrostática é a presión existente no interior dun líquido en repouso debida ao peso do 
líquido.

Principio  de  Pascal: “A  presión  exercida  sobre  un  líquido  en  equilibrio  transmítese  coa  mesma 
intensidade a todos os puntos do líquido”.

Principio de Arquímedes: ”Todo corpo mergullado nun líquido experimenta un empuxe vertical cara a 
arriba igual ao peso do líquido desaloxado”.

Un corpo mergullado nun líquido aboia cando o empuxe é maior que o peso do corpo e afúndese cando 
o peso do corpo é maior que o empuxe.

Canto menor sexa o volume do recipiente no que está contido un gas, maior é a presión que soporta, e 
de  igual modo, canto maior sexa o volume do recipiente, menor é a presión do gas no seu interior.

Unidade 4. Traballo e Enerxía

O traballo é o produto da forza aplicada polo desprazamento producido na dirección da forza aplicada: 
T = F · e.  O traballo mídese en xulios (J).

Se non se produce desprazamento ou se a forza se  despraza perpendicularmente á súa dirección o 
traballo é nulo.

A enerxía é a capacidade dun corpo para producir traballo. Un corpo que non posúe enerxía non pode 
realizar ningún traballo. A enerxía mídese nas mesmas unidades que o traballo: xulios (J).

Existen diferentes tipos de enerxía segundo a forma en que se manifestan: mecánica, química, térmica, 
eólica, solar, eléctrica, nuclear, etc. Os diferentes tipos pódense transformar duns a outros.

Principio  de  conservación  da  enerxía: “A   enerxía  non  se  crea  nin  se  destrúe,  senón  que  se 
transforma”.

A  enerxía cinética é a que posúe un corpo debido ao movemento que realiza. Esta 
enerxía depende da masa e da velocidade.

A enerxía potencial gravitatoria é a que posúe un corpo en función da súa posición respecto da Terra. 
Depende da masa e da altura:  Ep = m · g · h

A  suma  das  enerxías  cinética  e  potencial  recibe  o  nome  de  enerxía  mecánica. Ambas  enerxías 
transfórmanse con facilidade unha na outra.

Existen dous grandes grupos de fontes de enerxía: renovables e non renovables.

Enerxías renovables: son as que se xeran a un ritmo máis rápido que o de consumo, polo que se 
poden considerar inesgotables. Por exemplo,  hidráulica, solar, eólica, da biomasa e maremotriz.

Enerxías non renovables: son as que existen na Terra de forma limitada, polo que, se se seguen a 
consumir, rematarán esgotándose. Por exemplo, o carbón, o petróleo, gas natural e nuclear.
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Enerxías renovables Enerxías non renovables
Son limpas Producen contaminación

Non xeran residuos Xeran emisións tóxicas ou residuos

Son inesgotables Son limitadas

Son autóctonas Provocan dependencia exterior

Equilibran desaxustes interterritoriais. Utilizan tecnoloxías importadas

A maioría das actividades enerxéticas producen contaminación que pode afectar as augas, o solo e a 
atmosfera. Os efectos máis importantes desta contaminación son o efecto invernadoiro, o burato na 
capa de ozono e a chuvia ácida. (Ver páxina 2)

Na actualidade, a escala mundial, as enerxías renovables só supoñen aproximadamente un 7 % do total 
das fontes enerxéticas empregadas e, entre elas, a maior parte corresponde á enerxía hidráulica.

A fonte enerxética máis utilizada na actualidade é o petróleo e seguirao a ser no futuro próximo debido 
ao  excelente rendemento como combustible dalgúns dos seus produtos derivados.

É fundamental desenvolver a tecnoloxía necesaria para mellorar o rendemento das enerxías renovables 
e  aumentar así o seu uso. Tamén cómpre facer un uso máis racional da enerxía e reducir deste xeito o 
impacto ambiental provocado polas actividades enerxéticas.

Algunhas das medidas  para reducir o impacto ambiental  causado polas centrais xeradoras de 
enerxía son:

Mellorar  o  rendemento dos  sistemas de produción de enerxía  eléctrica  co  fin  de reducir  a 
porcentaxe de enerxía que se perde en forma de calor.
Desenvolver novas técnicas que permitan a extracción de carbón e petróleo de xacementos que 
ata agora  non son rendibles.
Perfeccionar os sistemas anticontaminantes utilizados nas centrais térmicas, como tratamento 
de gases, utilización de combustibles menos contaminantes, emprego de filtros, etc.
Utilizar cada vez unha maior proporción de enerxías limpas, seguras e renovables.Investigar 
novas fontes de enerxía como, por exemplo, a enerxía nuclear de fusión que é practicamente 
inesgotable.
Aforrar enerxía mediante un uso racional da mesma.

E a nivel individual:

Producir menos residuos sólidos. Case a metade deles corresponden a envases e envoltorios.
Reducir  o  consumo de  produtos  de  refugallo  e  utilizar  recipientes  e  envases  reutilizables, 
evitando o dispendio de enerxía e de materias primas. 
Utilizar materiais biodegradables que poidan ser facilmente destruídos pola acción das bacterias 
e outros  seres vivos, evitando plásticos, metais, vidro, etc.
Empregar  electrodomésticos  de  baixo  consumo que  teñen  a  mesma  utilidade  e  un  mellor 
rendemento que os normais.
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MÓDULO II. A AUGA E O AIRE CONTIDOS MÍNIMOS

EXEMPLOS DE PROBLEMAS TIPO:

1. Indica cales das seguintes forzas posúen :

a) O mesmo módulo ou intensidade.

b) A mesma dirección.

c) A mesma dirección e o mesmo sentido.

2. Calcula a forza resultante de dúas forzas de 5 N e 12 N en cada un dos seguintes casos:

a) Se ambas forzas teñen a mesma dirección e sentido.

b) Se ambas forzas teñen a mesma dirección pero sentidos opostos.

c) Se ambas forzas son perpendiculares.

3. Traza de forma aproximada a resultante de cada un dos seguintes sistemas de forzas.

4. Exércese unha forza sobre un resorte e obsérvase que se produce un alongamento de 8 cm. Canto se 
alongará o resorte ao sometelo a unha forza cinco veces maior? Por que?

5. Calcula o tempo que tarda un ciclista en percorrer unha distancia de 210 km se se despraza a unha 
velocidade media de 40 km/h.

6. Un atleta corre a unha velocidade de 4 m/s por unha pista recta. Supoñendo que manteña constante a 
súa velocidade, que espazo percorrerá en 2 min?

7. Calcula a velocidade dun tren que percorre 216 km en 2 h 15 min.

8. Un móbil parte do repouso e acelera durante 15 s cunha aceleración constante ata que alcanza unha 
velocidade final de 3,75 m/s.

a) Expresa a velocidade final en km/h.
b) Calcula a aceleración.
c) Calcula a distancia percorrida nese tempo.

9. Un automóbil  viaxa a unha velocidade de 90 km/h. Con que aceleración negativa  deberá frear para 
deterse en 5 s?

10. Cando un tren circulaba a 72 km/h, o maquinista aplicoulle unha aceleración de 0,5 m/s2 durante 10 s. 
Que velocidade alcanzou o tren?. Expresa esta velocidade en km/h.

11. Déixase caer unha pedra desde a azotea dun edificio e tarda 3 s en chegar ao chan.

a) Determina a altura da azotea.
b) Calcula a velocidade da pedra cando chega ao chan.
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MÓDULO II. A AUGA E O AIRE CONTIDOS MÍNIMOS

12. Calcula a presión que exerce sobre a mesa un libro de 450 g de masa e 300 cm2 de superficie.

13. Determina o peso dun obxecto que se apoia sobre unha superficie de 0,25 m2 exercendo unha presión 
de 5.000 Pa.

14. Calcula o traballo realizado ao elevar unha caixa de 1.700 g de masa ata unha altura de 80 cm.

15. Cal será o traballo realizado por unha persoa que suxeita un paquete de 3 N de peso a unha altura de 2 
m sobre o chan?

16. Calcula a enerxía cinética dun corpo de 50 kg de masa que se move a unha velocidade de 20 m/s.

17. Determina a enerxía potencial dun obxecto de 4 kg de masa situado a 60 m de altura. Lembra que o 
valor da aceleración da gravidade ao nivel do mar é de 9,8 m/s2.

18. Determina a enerxía mecánica dunha avioneta de 800 kg de masa que voa a unha altura de 500 m e a 
unha velocidade de 30 m/s.
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