
No seguinte diagrama dun proceso químico están implicados catro lazos de control:

1.- Por que elementos está formado o lazo de control 2? Que función ten este lazo de
control?
2.- Que función ten o lazo de control 4? E que sinais interveñen neste lazo de control?
3.- Introduza un 5º lazo de control para regular a temperatura dentro da caldeira.

De seguido amósase o diagrama de fluxo dun proceso en estado estacionario para
recuperar cromato de potasio cristalino (K2CrO4) dunha solución acuosa desta sal.

Catro mil cincocentos quilogramos por hora dunha solución que conten un terzo en
masa de K2CrO4 únense a unha corrente de recirculación que contén 36,4% de K2CrO4,
alimentándose esta corrente combinada ao evaporador. A corrente concentrada que
sae  do  evaporador  contén  49,4%  de  K2CrO4;  esta  corrente  aliméntase  a  un
cristalizador, no cal se arrefría e despois fíltrase. A torta de filtración consta de cristais
de  K2CrO4 e  unha  solución  que  contén  36,4%  de  K2CrO4 por  masa;  os  cristais
constitúen 95% da masa total da torta de filtración.
4.-  Calcule  a  velocidade  de  evaporación  e  a  velocidade  de  produción  de  K2CrO4

cristalino.
5.- Calcule a relación de recirculación (masa recirculada/masa de alimentación fresca)
6.- Cales son os beneficios da recirculación.
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Fíxate na gráfica da mestura alcohol (A) – auga (B).

7.-  A  destilación  dunha
mestura alcohol-auga, de concentración X, permitirá obter por cabeza da columna:

a) Mestura de alcohol auga de composición XA na que predomina auga.
b) Mestura de alcohol e auga de composición XA na que predomina alcohol.
c) Auga case pura.
d) Alcohol case puro.

8.- Unha industria pretende obter etanol ao 99% como produto final a partir dunha
mestura de etanol e auga, ao 30 % de etanol. A súa intención é realizalo mediante
destilación. Podería facelo só con esta operación?
9.- Durante unha quenda de traballo, detéctanse na columna de destilación pratos
secos, cales son as causas de aparición desta anomalía?
10.- Como se podería detectar a aparición deste fenómeno nos pratos.

A continuación amósase un diagrama da fabricación de polietileno de alta densidade
(HDPE):   

11.-Indique que tipo de diagrama é  e que equipos son os que aparecen designados
coas letras A, B, C, D e E.
12.- Por que métodos se poden conformar pezas de polietileno de alta densidade?
13.- Que tipo de polímero é? Indica a reacción que ten lugar no reactor?



Queremos  preparar  500  mL  dunha  disolución  patrón  de  dicromato  de  potasio
(K2Cr2O7) 0,100 N para utilizar nunha dicromatometría ao uso. Para iso dispoñemos no
laboratorio dunha balanza analítica de precisión ±0,0002; un matraz aforado de 500
mL (0,05%),  vasos  de  precipitados,  pesasubstancias,  espátulas  e  demáis  material
auxiliar necesario.
14.- Calcula o peso molecular do dicromato de potasio co erro correspondente. (pesos
atómicos: Cr =  51,9961±0,0006; O =  15,9994±0,0003; K =  39,0983±0,0001)
15.-  A  cantidade  que  debemos  pesar  de  dicromato  de  potasio  para  preparar  a
disolución.
16.- Indica a concentración exacta da disolución preparada, acompañada do seu erro.

Un estudo efectuado sobre 240 mostras de aceiros especiais, aliados con manganeso,
dunha calidade determinada,  proporcionou os  seguintes resultados  en %Mn (p/p).
%Mn=1,35  e  s=0,21%.  Con  estes  datos  preténdese  establecer  uns  límites  que
determinen a calidade do aceiro, seguindo os criterios amosados no gráfico.

17.- Calcula os límites L2 e L4.
18.- Que probabilidade hai de atopar unha mostra cun %Mn superior a 1,63%? 



No ciclismo profesional, un hematocrito superior ao 50% implica sanción por dopaxe
con EPO (eritropoietina).
19.- Para a seguinte serie de medidas querese decidir para α =0,05 si se sobrepasou o
límite legal: 51,9; 50,6; 50,8; 49,3; 50,0; 51,2; 51,7 y 50,9.

Nun método espectrofotométrico de determinación de Cd(II) tómanse mostras de 3 g
de lama seca. O tratamento da mostra da lugar a un extracto de 25 mL, do cal se
toman alícuotas de 5 mL que se introducen no espectrofotómetro.  A pendente da
curva de calibrado é b = 60 mV·mL/µg. Para establecer o LOD do método, mídese un
branco (mostra de lama exenta de analito) resultando:

ȳb±sb=0,02±0,18mV (n=16 )

20.-Calcular os  LOD e LOQ do método.
21.- Indica cal é a diferenza entre os dous.

A seguinte gráfica é unha carta de control de medias dunha fábrica de queixos. A
característica controlada é o peso dos queixos, que debe ser de 1,00 kg. Cada punto
da serie verde corresponde á media de pesos de 5 queixos que se toman cada 2h.

22. Ten a empresa a produción baixo control? Razoa a resposta.
23. Se houbese un punto por encima da liña superior de control, significaría que os
queixos estarían fora das tolerancias marcadas polo cliente?
24. Que outro gráfico é necesario que acompañe a este e por que?



Reescriba  as  proposicións  falsas  que  se  sinalan  de  seguido,  de  tal  xeito  que  se
transformen en corretas  (respectando  a  esencia  das  mesmas).  Razoe  os  cambios
efectuados.
25.- A maior concentración de osíxeno disolto nunha auga, maior é o valor da súa
DBO e do seu contido en materia orgánica.
26.- O mercurio é un metal pesado cunha maior toxicidade que o cobre cando se
atopan presentes na auga; sendo, por este motivo, a dose letal do mercurio maior
que a do cobre. Ademais, o mercurio non é biodegradable, ao contrario que o cobre, e
por iso pode acumularse na cadea trófica.
27.-  Os  fenómenos  de  inversión  térmica  impiden  a  dispersión  horizontal  dos
contaminantes.
28.-  A  xeración  de  oxidantes  fotoquímicos  é  relativamente  lenta,  polo  que  a
atmosfera dun núcleo urbán ten a mesma composición durante as horas diúrnas.

A análise dunha mostra de auga amosa os seguintes datos: residuo seco a 105ºC =
240 mg/L, residuo seco a 525ºC = 80 mg/L, DBO5 = 120 mg O2/L y DQO = 650 mg
O2/L. Para a mesma indique, razoando as respostas.
29.-  Se  considera  que  os  sólidos  disoltos  que  contén son  na súa maior  parte  de
natureza, orgánica ou inorgánica?.
30.-  Se  a  materia  orgánica  que  contén  é  fundamentalmente,  degradable  ou
biodegradable?. 
31.-  Que  outros  parámetros  determinará  para  ter  unha  idea  da  cantidade  de
compostos inorgánicos que ten en disolución?

A concentración de osíxeno disolto nunha mostra de auga residual  diminúe desde
desde 8x10-3 g/L ata 5,3x10-3 g/L despois de ser incubada durante 5 días ao sométela
a un ensaio de determinación de DBO5. 
32.- Calcular a dita DBO5 en mg O2/L y ppm O2.

Contesta  as  preguntas  relacionadas  co  método  de  análise  que  se  representa  na
seguinte imaxe:
33.-  Nome  e  utilidade  do  método  que  se
representa.
34.- Etapas que o compoñen e reacción que se
desenvolve en cada etapa.
35.- Función das seguintes substancias e etapa
na que  se  empregan:  selenio,  ácido  bórico  e
disolución de NaOH concentrada.
36.-  Sobre  unha  mostra  de  1  g  de  penso
empregamos 50 mL de HCl 0,185 M e 24,30 mL
de NaOH 0,120 M para a volumetría. Calcula a
porcentaxe de nitróxeno na mostra.

Contesta as seguintes preguntas relacionadas cos métodos volumétricos.
37.- En que método se emprega o indicador negro de eriocromo T?
38.- A que tipo de volumetría corresponde? E que empregarías como axente valorante
neste caso?
39.- Indica os pasos que seguirías para poñer en práctica ese método no laboratorio.



Queremos preparar 100 mL dunha disolución reguladora de pH 5,00 e concentración
0,01M. 

40.- Calcula e indica as cantidades e os solutos necesarios.

Preténdese  levar  a  cabo  a  determinación  dun  analito  mediante  HPLC  usando  un
detector  UV-Vis  de  lonxitude  de  onda  fixa  ao  longo  da  análise  e  un  método  de
estandarización  de  patrón  interno.  Na  seguinte  táboa  amósanse  unha  serie  de
parámetros correspondentes a varios compostos: 

COMPOSTO Lonxitude de onda
de absorción (nm)

Tempo de
retención (min)

Natureza similar
ao analito

Analito 272 3
A 272 3,01 SI
B 272 3,9 SI
 C 315 2,97 SI
D 407 3,6 NO
E 407 3,01 NO

41.- Cal dos compostos sería o máis idóneo para usar como patrón interno neste caso,
partindo da base de que todas as substancias dan lugar a picos estreitos? Por que?
42.- Unha vez acabamos de usar o equipo e se non o vamos a empregar outra vez
durante un certo tempo, que operacións de mantemento da columna son precisas?

A imaxe amosa unha serie de cinco patróns de
calibrado  de  catequina  para  a  determinación
de  polifenois  en  viños  mediante
espectrofotometría UV-Vis.

43.- De que material deberían ser as cubetas
para realizar a determinación e por que?



Que representan as seguintes imaxes? Indica a que equipo pertencen e que función
desempeñan neste?
44.- 45.-

46.- 47.-

Nomea a técnica á que corresponden os seguintes conceptos:
48.-  Interferómetro de Michelson, transformada de Fourier, ATR (Reflectancia Total
Atenuada)
49.- Corrector Zeeman, lámpada de cátodo oco, mechero de aire acetileno.

Analizamos sodio nunha mostra por fotometría de chama. Para elo pesamos 1,321 g
de mostra, disolvémola e levámola a 100 mL nun matraz aforado. Os seguintes datos
obtivéronse para disolucións que contiñan Na e 1000 ppm de Li: 

Concentración de Na
(mg/L)

Intensidade
emisión Na

Intensidade
emisión Li

0,10 0,11 86
0,50 0,52 80
1,00 1,8 128
5,00 5,9 91
10,00 9,5 73
mostra 4,4 95

50.- Á vista dos datos que método de calibrado empregarías e por que?
51.- Determina a concentración de sodio na mostra inicial (en ppm)



Como parte da identificación dunha bacteria realizouse a seguinte proba: 

52.-  De  que  proba  se  trata?  De  onde  ven  o  seu
nome? 
53.-  Indica  o  procedemento  a  seguir  incluíndo
material,  medios  e  presentación  dos  mesmos  e
método de sementeira.
54.- Indica como se interpretan os resultados e da o
resultado  da  proba  da  imaxe,  expresado
adecuadamente.

O plan  de  mostraxe  para  queixos,  manteiga  e  tona  a  base  de  leite  crú  ou  leite
sometido a tratamento térmico inferior á pasteurización, especifica o seguinte criterio
de hixiene alimentaria:

Microorganism
o n c m M Aplicabilidade

Método  de
referencia

Estafilococos
coagulasa
positivos

5 2 104 ufc/g 105 ufc/g
No momento do proceso no
que  se  considere  que  o
número será máximo

EN/ISO 6888-2

55.- Cal é significado dos parámetros n, c, m e M?
56.-Analiza os resultados  obtidos para  os  seguintes  lotes e indica,  en relación  co
parámetro indicado, se deben ser aceptados ou non.

Estafilococos (ufc/g)
Mostra 1 Mostra 2 Mostra 3 Mostra 4 Mostra 5

Lote 1 5,8x103 2,0x104 7,3x103 1,3x104 8,2x103

Lote 2 3,8x104 5,1x103 9,2x103 1,1x105 7,2x103

Lote 3 2,6x103 3,7x103 5,8x103 9,1x103 5,8x103

A seguinte imaxe representa unha tinguidura que se realiza de xeito habitual nos
laboratorios de bacterioloxía:
57.- Nome e aplicación da tinguidura
58.- Interpreta os resultados.
59.- Que reactivos se usan e en que orde se
aplican?



O diagrama representa un procedemento de reconto:

60.- Nomea o método e indica como
se aplica
61.-  Como prepararías  as  dilucións?
Material, volumes e medios
62.- Resolve o seguinte caso práctico.
63.- Indica o significado da columna
“Categoría" da táboa.



Realizouse a seguinte análise no laboratorio:

64.- Que procedemento amosa e utilidade do mesmo?
65.- Que medio se adoita empregar nesta proba? Como
se realiza a sementa?
66.- Como se interpretan os resultados?

Observa a seguinte imaxe:
67.- Que representa e para que sirve?

Estamos analizando a composición de alimentos procesados que indican 100% de
vacún porque se sospeita que poidan estar adulterados con carne de porco. Tomamos
4 mostras dun lote, facemos a extracción de ADN, a PCR, e engadimos un fluoróforo.
Obtemos os resultados que se amosan na imaxe, e na que se indican as posicións dos
controis e das mostras.

68.- Interpreta os resultados das catro mostras.



Dona  Matilde  Ruiz  denunciou  ante  policía  e  ante  a  súa
compañía  de  seguros  o  roubo  do  bolso  en  plena  rúa.  No
forcexeo dona Matilde puido arrancar un guecho de cabelos ó
asaltante.  Este  guecho  presentouno  como  proba  do  roubo
cometido.  Cos  datos  aportados,  a  policía  detivo  a  varios
presuntos  sospeitosos.  Dona  Matilde  recoñeceu  a  un  deles
como  o  ladrón  que  a  asaltou.  O  avogado  do  sospeitoso
solicitou ao xuiz unha proba de pegada xenética. En base aos
resultados  obtidos  (Mc:  guecho  de  pelo;  S1,  S2  e  S3:  tres
sospeitosos;  Mt:  dona Matilde)  o  xuiz  tivo  claro  quen foi  o
causante do delito e procedeu a sua detención. 
69.- A quen detivo e por que?

A  organización  do  xen  rpoS  en  Enterobacter
cloacae  é  variable.  Nalgunhas  estirpes  aparece
un  inserto  entre  o  promotor  e  a  secuencia
codificante do xen. Analizouse a presenza de dito
inserto  en  varias  estirpes.  A  análise  baseouse
nunha  ampliación  mediante  PCR  utilizando  os
oligonucleótidos que se indican na figura.
70.-Que estirpes presentan o inserto?

Segundo a seguinte prescrición para preparado de cápsulas de paracetamol: 500 mg
principio activo/12h/20d. Densidade do principio activo: 1,666 g/ml.

Táboa de capacidades de cápsulas (Tipo de cápsula)
Código de cápsula 000 00 0 1 2 3 4 5
Capacidade en mL 1,37 1,00 0,68 0,50 0,37 0,30 0,20 0,13

70.- Calcula a cantidade de cápsulas que se deben elaborar
71.- O tamaño ou tipo de cápsula que se debe empregar
72.-  A masa de excipiente que se debe engadir (Excipiente: caolín ρ=2,6 g/cm3)



No seguinte diagrama dun proceso químico:

1.- Por que elementos está formado o lazo de control?
2.- Que función ten o lazo de control? Cal sería a variable manipulada?
3.- Que tipos de sinais se empregan no lazo de control?
4.- Que perturbacións pode ter o proceso?

Un tren de separación formado por  dúas columnas de destilación deseñouse para
separar unha mestura de benceno, tolueno e xileno, en tres correntes,  cada un dos
tres compoñentes en composición predominante, tal e como se amosa na figura:

Dado un fluxo de alimentación de 1000 mol/h dunha mestura que consiste de 20% de
benceno, 30% de tolueno e o resto de xileno (porcentaxe en mol), na primeira unidade
obtense un produto de fondos cun 2,5% de benceno e 35% de tolueno, e un produto
de destilado de 8% de benceno e 72% de tolueno na segunda unidade.
5.- Determinar a cantidade de material que procesará cada unidade.
6.- Indica como se dividirá este material entre as correntes de saída.

ANÁLISE E QUÍMICA INDUSTRIAL OPCIÓN
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Posúese unha cantidade de 80 unidades dunha mestura f (líquida) ao 74% de benceno
(A)  e  quéntase  ata  85ºC.  Referido  ao
benceno:

7.- A ebulición iniciase a _____________ºC
8.- A composición en C do líquido será ______________.
9.-  A  cantidade  de  líquido  que  obtemos  das  80  unidades  de  mestura  é:
______________unidades.
10.- Os puntos de orballo atópanse na curva do _______________.

Dúas das principais técnicas de fabricación de pezas plásticas son as que se amosan 
nas seguintes figuras:

Figura 1 de transformación de pezas plásticas.

Figura 2 de transformación de pezas plásticas.

11.- Identifique cada técnica coa súa figura.
12.- Cal das figuras corresponde a unha operación de fabricación en batch?
13.- Explique o proceso de fabricación da Figura 1.
14.- Que tipo de pezas sairán da Figura 2?



Queremos preparar 500 mL dunha disolución patrón de oxalato de sodio (Na2C2O4)
0,100 N para  estandarizar  permanganato.  Para  iso  dispoñemos  no laboratorio  de:
balanza analítica de precisión ±0,0002; matraz aforado de 500 mL (0,05%), vasos de
precipitados, pesasubstancias, espátulas e demais material auxiliar necesario.
15.-  Calcula o peso molecular  do oxalato de sodio co erro correspondente.  (Pesos
atómicos: C = 12,011 ± 0,001; O =  15,9994±0,0003; Na =  22,98977±0,00001)
16.- A cantidade que debemos pesar de oxalato de sodio para preparar a disolución.
17.- Indica a concentración exacta da disolución preparada, acompañada do seu erro.

Analizamos por potenciometría cun eléctrodo selectivo de fluoruros, un lote de 10.000
tubos de pasta dentífrica. Para a súa identificación dispérsase unha alícuota nunha
determinada cantidade de auga, utilizando un vaso de precipitados de polietileno para
evitar o ataque dos fluoruros sobre recipientes de vidro e analízase. Os resultados son:
x=25,00 mg/L y s=0,10 mg/L.
18. Cantos tubos teñen máis de 35,00 mg/L de F-

19. Entre que intervalo de concentracións de F- se atopa o 80% dos tubos?



O director técnico dunha empresa química adquiriu unha partida de hipoclorito  de
sodio cunha garantía de riqueza mínima de 40 g de cloro activo por litro. Realizadas as
correspondentes  análises  por  parte  do  laboratorio  de  control  de  calidade
encontráronse as seguintes riquezas: 39,1; 38,7; 40,1; 40,5; 39,8. 
20.- Debe ser rexeitada a partida? (α = 0,05).

Nun método espectrofotométrico para determinar fluoruro en pasta dentífrica, a 
pendente da recta é b = 2,5x10-3 µg/mL, e a medida repetida do branco conduce a: 
yb±sb=0,003±0,004(Absorbancia ,n=16).
21.-Calcular os  LOD e LOQ do método.
22.- Indica cal é a diferencia entre os dous.

A seguinte gráfica é unha carta de control CUSUM, habitual nos laboratorios. A que
vemos controla a análise de ferro en viños, cuxo valor de referencia é de 3 mg/L. 
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CARTA DE CONTROL CUSUM

23. Como se determina se o proceso está baixo control?
24. Está o proceso que se amosa na imaxe baixo control?



Reescriba as proposicións falsas que se sinalan de seguido, de tal forma que se 
transformen en correctas (respectando a esencia das mesmas). Razoe os cambios 
efectuados.
25.- O ozono troposférico é un contaminante atmosférico, mentres que o ozono 
estratosférico é totalmente necesario para a vida na terra, porque absorbe a radiación
solar da rexión do infravermello próximo.
26.- Os procesos de fotoionización e fotodisociación precisan pouca enerxía, polo que 
se orixinan con radiacións de elevada lonxitude de onda.
27.- Unha auga cun elevado contido en sólidos disoltos terá, necesariamente, unha 
conductividade baixa, dado que os sólidos disoltos son indicadores importantes de 
materia orgánica.
28.- Unha diferencia grande entre o residuo seco a 105ºC e o residuo seco a 525ºC 
indica a presencia de especies inorgánicas disoltas, polo que será baixo o valor da 
DBO e/ou da DQO.

A análise dunha auga determinada amosa os seguintes datos: conductividade = 800 
µS/cm, dureza = 80 mg CaCO3/L, DBO = 210 mg O2/L, DQO = 525 mg O2/L y TSD = 
800 mg/L. Indica razoando as respostas.
29.- De que tipo de auga pode tratarse: natural, marina, residual urbana, residual 
industrial, …?
30.- Que tipo de contaminantes predominan? (Orgánicos/inorgánicos; 
Biodegradables/Non biodegradables…)
31.-  Se a auga fose a ser reutilizada como auga de regadío, sería interesante medir 
outros parámetros? Cales e por que? 

Unha auga residual industrial foi sometida ao ensaio de incubación durante cinco días 
para a determinación do valor do parámetro DBO5. A tal fin diluíronse 6 mL de auga 
residual ata un volume de 500 mL e nesta disolución determinouse a concentración de
osíxeno disolto antes do ensaio de incubación e ao finalizar o mesmo, obténdose os 
valores de 7 e 1 mg O2/L, respectivamente. 
32.- Cal é o valor do parámetro BDO5?

Queremos determinar a riqueza dunha sal de cloruro de calcio (CaCl2) polo método de
Volhard. Para iso tomamos unha mostra de 1,250 g de CaCl2 impuro, disolvemos en
250 mL e tomamos unha alícuota de 100 mL. A esta disolución engadímoslle 100 mL
de disolución estandarizada de AgNO3 0,110 M. Fíltrase a continuación o precipitado
que se forma e valoramos o filtrado con KSCN 0,100 M gastándose 41 mL.
33.-   Escribe as  reaccións  que se producen durante  toda a  análise,  incluída a  do
indicador.
34.- Antes de filtrar, como podemos ter a certeza de que precipitou todo o cloruro?
35.- Debuxa a montaxe de filtración a baleiro, e indica como debe ser desconectado 
ao rematar a filtración.
36.- Cos datos indicados no enunciado, calcula a riqueza da sal en porcentaxe. 



Contesta as seguintes preguntas relacionadas cos métodos volumétricos.
37.- En que método se emprega como indicador unha disolución de amidón?
38.- A que tipo de volumetría corresponde? E que empregarías como axente valorante
neste caso?
39.- Indica os pasos que seguirías para poñer en práctica ese método no laboratorio.

Queremos preparar 100 mL dunha disolución reguladora de pH 9,00 e concentración 
0,01M. 

40.- Calcula e indica as cantidades e os solutos necesarios.

A seguinte imaxe corresponde a cinco cromatogramas diferentes de dúas substancias
patrón, A e B.
 

41.-  A que tipo de calibrado corresponden os  cromatogramas anteriores? Razoa a
resposta.
42.- Unha vez acabado de usar o equipo e se non o vamos a empregar durante un
certo tempo, que operacións de mantemento da columna son precisas?



A  imaxe  amosa  unha  serie  de  cinco  patróns  de  calibrado  de  catequina  para  a
determinación de polifenois en viños mediante espectrofotometría UV-Vis.

43.- De que material deben ser as cubetas para realizar a determinación e por que?

Que representan as seguintes imaxes? Indica a que equipo pertencen e que función
desempeñan neste?

44.- 45.- 

47.- 

Nomea a técnica á que corresponden os seguintes conceptos 
48.- Inxector de válvula, columna C18, purga do sistema
49.- Monocromador, cubeta, lámpada de wolframio

46.-



Analizamos potasio nunha mostra por fotometría de chama. Para elo pesamos 1,321 g
de mostra, disolvémola e levámola a 100 mL nun matraz aforado. Os seguintes datos
obtivéronse para disolucións que contiñan K e 1000 ppm de Li: 

Concentración de
K(mg/L)

Intensidade emisión
Na

Intensidade emisión Li

0,10 0,11 86
0,50 0,52 80
1,00 1,8 128
5,00 5,9 91

10,00 9,5 73
mostra 4,4 95

50.- Á vista dos datos, que método de calibrado empregarías e por que?
51.- Determina a concentración de potasio na mostra inicial (en ppm)

Como parte da identificación dunha bacteria realizouse a seguinte proba: 

52.- De que proba se trata? De onde ven o seu nome? 
53.-  Indica  o  procedemento  a  seguir  incluíndo  material,  medios  e
presentación dos mesmos, e método de sementeira.
54.- Indica como se interpretan os resultados e dá o resultado da proba
da imaxe, expresado axeitadamente.

O plan de mostraxe para queixos, manteiga e tona a base de leite crú ou leite 
sometido a tratamento térmico inferior á pasteurización, especifica o seguinte criterio 
de hixiene alimentaria:

Microorganismo n c m M Aplicabilidade
Método de
referencia

E. coli 5 2 100 ufc/g 1000 ufc/g
No momento do proceso 
no que se considere que o
número será máximo

ISO 16649-1 ou 2

55.- Cal é o significado dos parámetros n, c, m e M?
56.-Analiza os resultados obtidos para os seguintes lotes e indica, en relación co 
parámetro indicado, se deben ser aceptados ou non.

E. coli (ufc/g)
Mostra 1 Mostra 2 Mostra 3 Mostra 4 Mostra 5

Lote 1 57 48 65 43 78
Lote 2 103 86 115 109 95
Lote 3 56 38 89 105 79



A seguinte imaxe representa unha tinguidura que se realiza de xeito habitual nos 
laboratorios de bacterioloxía:

57.- Nome e aplicación da tinguidura
58.- Interpreta os resultados.
59.-  Que  reactivos  se  usan  e  en  que  orde  se
aplican?

No noso laboratorio  realízase o seguinte procedemento de reconto que se efectúa
unha  vez  transcurridas  18  horas  desde  a  inoculación,  obténdose  os  resultados
amosados na táboa:

Tubo B Tubo C

Placa 1 253 34

Placa 2 298 30

60.- Calcula e indica as dilucións que presentan os tubos A, B y C.
61.- Indica como farías a sementa das placas para este método.
62.- E se quixésemos sementar en masa?
63.-  Efectúa o reconto de microorganismos, xustificando o procedemento.



Sementouse  B.  Subtillis  nunha  placa  con  medio  de  cultivo  Mueller-Hinton.
Impregnáronse tres discos en sendas mostras de carne de polo(A), tenreira (B) e porco
(C) que se colocaron a continuación sobre a placa. Despois de 48 h de período de
incubación, e á vista dos resultados da fotografía.

64.-  Que pode decirse de cada unha das mostras? 

Observa a seguinte imaxe:

65.- Que representa e para que sirve?

Unha electroforese en xel de agarosa, usando o método de secuenciación de Sanger, 
deu o seguinte resultado.

 66.-Escribe a secuencia do
ADN orixinal.



Catro  homes  dispútanse  a  paternidade  dun  neno.  Os
forenses  deciden  utilizar  o  método  da  pegada  xenética
para resolver o caso, analizando o ADN da nai (M), do fillo
(H)  e  dos  catro  posibles  pais  (P1  a  P4).  Os  resultados
obtidos amósanse na figura. 

67.- Quen é máis probable que sexa o pai?

Esta imaxe está nas instrucións dunha mostra de marcador (ladder) de certas 
biomoléculas. 

68.- Poderías indicar a que tipo de biomoléculas corresponde e o
fundamento da técnica empregada, en dúas liñas.
69.- Que tipo de reactivo ou reactivos empregas para a visualización
das bandas?

Segundo a seguinte prescrición para o preparado de cápsulas de paracetamol: 500 mg
principio activo/12h/20d. Densidade do principio activo: 1,666 g/ml.
Táboa de capacidades de cápsulas (Tipo de cápsula)

Código de cápsula 000 00 0 1 2 3 4 5
Capacidade en mL 1,37 1,00 0,68 0,50 0,37 0,30 0,20 0,13

70.- Calcula a cantidade de cápsulas que se deben elaborar.
71.- O tamaño ou tipo de cápsula que se debe empregar.
72.-  A masa de excipiente que se debe engadir (Excipiente: caolín ρ=2,6 g/cm3)


