
 

CONVOCATORIA DE SETEMBRO 

OPCIÓN A 

 
Contesta as seguintes cuestións relacionadas coa ATMÓSFERA. Valoración: 3 puntos (0,5 puntos/cuestión). 
 
1.1. ¿Cal é o papel do océano na concentración de CO2 atmosférico? 

 
O océano contribúe a que diminúa a cantidade de CO2 atmosférico, e xa que logo diminúe o efecto invernadoiro, 
actuando como sumidoiro deste gas grazas a dous mecanismos principais: - disolución do CO2 que existe na capa 
da atmosfera en contacto coa auga oceánica, e fotosíntese por parte dos compoñentes do fitoplacto, co arrastre 
posterior cara a capas profundas do océano do CO2 fixado. 
 
1.2. ¿Que é a fronte polar? ¿A sua posición é constante? Razoa a resposta.  
 
A fronte polar está formado por unha serie de frontes que rodean a Terra como unha fronte única, situado en 
latitudes medias, e separa de forma irregular as masas de aire polar de carácter frío das subtropicais de carácter 
cálido. A fronte polar varía moito de posición, pois as masas de aire están sempre en movemento, e a súa posición 
está afectada pola estación do ano. 

 

1.3. En qué consiste o fenómeno da inversión térmica ¿Cómo afecta este fenómeno ao maior ou menor grado de 
contaminación de unha gran cidade? 
 

En xeral, a temperatura da troposfera diminúe ao ascender en altitude a razón de 6,5 ºC por km. Con todo, nalgúns 
momentos prodúcese a inversión térmica, que consiste no incremento de temperatura coa altitude. O aire quente 
situado por encima dunha masa de aire máis frío non lle permite ascender, polo que se produce unha situación de 
inmobilidade ou estancamento do aire na vertical que dificulta a dispersión dos contaminantes nas zonas onde 
sucede. Pódese presentar a calquera altura da troposfera. En ausencia de vento e con barreiras topográficas 
limítase tamén a circulación horizontal, o que agrava a situación especialmente en cidades moi contaminadas. 
 
Observa o esquema adxunto e contesta as cuestións que se presentan.  Valoración: 3 puntos (1 punto/cuestión). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1 Indica dous contaminantes químicos da auga e un efecto producido por cada un de eles.  
 
Admitiranse como válido a mención de dous contaminantes calesquera de calquera dos seguintes grupos: 
Orgánicos  
Carbohidratos e proteínas. Grasas animais e aceites. Fenoles. En xeral todos os derivados do petróleo. Os 
derivados do tratamento agrícola-gandeiro: Pesticidas, funxicidas, herbicidas, plaguicidas. EFECTOS: 
Incremento da DBO. Cheiros e variacións da cor. Alteracións nas cadeas tróficas. 

Inorgánicos  
Ácidos ou bases fortes. EFECTOS: Variacións de pH, con efectos tóxicos para as comunidades acuáticas. 
Sales (cloruros e carbonatos) EFECTOS: Salinización. Aumento da dureza da auga.  
Metais pesados. EFECTOS: Bioacumulación en cadeas tróficas. Envelenamento. 
Compostos nitroxenados (nitritos e nitratos), fósforo e derivados EFECTOS: Eutrofización.  
Xofre. EFECTOS: Acidificación do medio acuático.  
Gases (Sulfuro de hidróxeno, Metano). EFECTOS: Variacións de olor e sabor. 
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2.2 ¿Cómo evoluciona a DBO, en relación co O2 no proceso de autodepuración? ¿Que acontece cos sólidos en 
suspensión ao longo do proceso de autodepuración?. Razoa a contestación.  

 
DBO é unha medida de contaminación e representa a cantidade de O2 necesaria para que os microorganismos 
aerobios oxiden a materia orgánica presente na auga. Un valor alto indica unha gran cantidade de materia orgánica 
para ser oxidada. Na gráfica obsérvase que nunha primeira fase despois da vertedura de augas residuais, aumente 
a DBO e diminúe bruscamente o Osíxeno presente na canle. Ao avanzar o proceso de autodepuración, a medida 
que progresa a oxidación da materia orgánica diminúe a DBO, e recupéranse os niveis de osíxeno. 
Os sólidos en suspensión aumentan xusto despois de producirse o vertido de auga residual. Segundo avanza a 
autodepuración prodúcese a sedimentación das partículas presentes nas augas, así como procesos químicos e 
biolóxicos que producen a degradación da materia orgánica e a súa conversión en materia inorgánica. 
 
2.3 ¿Que son os bioindicadores? ¿Que vantaxe achega a súa utilización?  
 

Son certos organismos vivos cun rango de tolerancia coñecido ante determinados condicionantes ambientais por 
exemplo contaminantes, de xeito que a súa presenza/ausencia ou a estrutura das comunidades que forman 
permiten estimar o grao de alteración do medio. Tamén certos cambios bioquímicos, fisiolóxicos ou morfolóxicos 
que se producen nalgúns organismos como consecuencia da exposición a tóxicos –biomarcadores- constitúen 
bioindicadores de calidade. 
Entre as avantaxes do seu uso están: indicar a presenza de contaminantes tanto coñecidos como non identificados; 
permitir a detección ou efecto dun episodio raro ou intermitente de contaminación despois de que desapareza o 
axente causal; as veces presentan gran precisión fronte a determinados contaminantes; baixos costos  
 
Cos termos que se presentan a continuación débense construír catro frases nas que se integren só tres destes en 

cada unha delas. Os termos non poderán repetirse. As frases poderán construírse empregando outros termos 
que non figuren na lista, pero nunca se empregarán máis de tres dos que se propoñen; haberá, por tanto, tres 
que non serán utilizados. Valoración: 1 punto (0,25 puntos / frase ben construída). 
Fluxo, CO2,  fósforo, caudal, chorro polar, enerxía, tempo, unidireccional, respiración, vento, 
ecosistema, fotosíntese, tropopausa, sísmico. hidrograma. 

 

Entre outras posibilidades válidas suxírense as seguintes: 
 
O fluxo de enerxía é unidireccional. 
O CO2 é eliminado polos seres vivos mediante a respiración e fixado no proceso da fotosíntese. 
O chorro polar é un vento forte que sopra en altitudes próximas á tropopausa. 
Un hidrograma é unha gráfica na que se representan as variacións de caudal dun río con respecto ó tempo. 
 
4. Define  os conceptos que se indican a continuación. Valoración: 2 puntos (0,4 puntos/Definición). 

Ciclo Bioxeoquímico - Illa térmica - Afloramento oceánico - Textura do solo - Reserva mineral. 
 
Os ciclos bioxeoquímicos comprenden os camiños realizados pola materia que escapa da biosfera cara a outros 
sistemas (atmosfera, hidrosfera ou litosfera) antes de retornar a ela. O tempo de permanencia dos elementos nos 
distintos sistemas é moi variable, denominándose almacén ou reserva aquel onde é máxima. Os ciclos 
bioxeoquímicos están axustados por diversas realimentacións. Como calquera outro ciclo de materia, os ciclos 
bioxeoquímicos tenden a ser pechados, pero as actividades humanas poden acelera algunha das súas etapas. 
 
Illa térmica – Denominación que fai referencia ás urbes nas que as temperaturas son 1ºC o 2ºC mais elevadas que 
nas zonas circundantes, aínda que pola noite a diferenza pode chegar aos 10ºC. Tal diferenza de Tª débese a 
múltiples factores: procesos de combustión urbana, reflexión múltiple dos edificios, altura dos edificios que 
apantalla o vento, á boa absorción calorífica provocada por algunas superficies como o asfalto, a 
impermeabilización do chan, etc  
Este feito provoca a formación de células convectivas que incorporan aire contaminado das zonas circundantes, 
onde hai cintos industriais, incrementando gravemente a contaminación e xerando a formación dunha capa de 
inversión térmica que, en situacións anticiclónicas, mantense varios días e provoca ou agrava a presenza na 
cidades da cúpula de contaminantes. A situación mantense ata que o vento ou a chuvia destrúen a inversión 
térmica. 



 

Afloramento oceánico – Ascenso de auga profunda cara á superficie oceánica, provocado pola acción de ventos 
constantes ou pola existencia dunha zona de diverxencia. Son zonas de gran dinamism; a auga que se move 
empurrada polo vento é substituída por auga profunda fría; dando lugar a unha mestura de auga na vertical. Nestas 
zonas a auga que aflora das profundidades é fría e rica en nutrintes (as augas superficiais son moi pobres en 
nutrintes). Grazas ese aporte de nutrintes e á enerxía solar, o fitoplancto das capas superficiais é capaz de manter 
unha comunidade animal moi numerosa. Son zonas moi ricas en pesca. 
Destacan as 4 zonas de afloramento intertropical ligadas aos alisios, na cara oriental dos océanos Atlántico e 
Pacífico: Perú (Sudamérica), California (Norte América), costas do Sahara e de Namibia (África). 
Tamén hai outros mecanismos que poden producir o afloramento, como os termohalinos (por exemplo o 
afloramento antártico no que aflora auga profunda do Atlántico Norte mentres que se afunden augas superficiais 
frías). 

Textura do solo – E a proporción das diferentes fraccións granulométricas (definidas en función do seu tamaño 
de partícula) que compoñen un solo: arxila, limo e area 
 
Reserva mineral – Aquela parte do recurso mineral cuxa cantidade e localización son ben coñecidas, o seu 
aproveitamento é técnicamente viable contando coa tecnoloxía actual, e é economicamente rendible. A reserva 
pode ser , polo tanto, unha pequena parte do recurso .Hai que subliñar que as reservas poden variar dependendo 
das condicións económicas, sociais e políticas do momento xa que os xacementos que son antieconómicos na 
actualidade, poderían resultar rendibles no futuro. 
 
Sinala como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes frases. As respostas erróneas puntuarán negativamente. 

Non será válido responder na folla do exame.  Valoración: 1 punto (0,1 puntos / acerto). 
 

5.1. A realimentación positiva dáse nos casos nos que ó aumentar un factor “A” aumenta  o factor “B” e 
viceversa. ......................................................................................................................................................…V 

5.2.  O nitróxeno é un dos principais factores limitantes da producción primaria ...........................................…..V 
5.3. Unha das características dos pesticidas é a súa gran persistencia no medio …........................................……V 
5.4. O principal causante do efecto invernadoiro é o vapor de auga………….............................................……. V  
5.5. A forza  de Coriolís é mínima nos polos e aumenta no ecuador ….............................................................….F 
5.6. A actividade fotosintética do fitoplancton xera un incremento de O2 na superficie da auga, que escapa á  

atmósfera…........................................................................................................................................................V 
5.7. A deshidratación é un proceso da líña de lodos.....................................................................................……..V 
5.8. A enerxía nuclear emite CO2 á atmósfera …............................................................................................……F 
5.9. A escala de Richter mide a magnitude dun sísmo en función da enerxía liberada no foco ….........................V 
5.10. A construcción de canles e diques é un sistema de prevención de avenidas…..............................................V 

 
 

OPCIÓN B 
 

1.- Contesta as seguientes cuestións relacionadas coa HIDROSFERA. Valoración: 3 puntos (1 punto/cuestión ) 
 
1.1. Que relación existe entre a sobreexplotación e a salinización dun acuífero próximo á costa?  
 
Un acuífero é unha formación xeolóxica, capaz de almacenar e transmitir auga nos seus poros ou fisuras, cuxa 
explotación resulta rendible Cando os acuíferos se sobreexplotan, é dicir, o caudal extraído é maior que o de 
recarga por infiltración, a auga achegada é insuficiente para compensar a extracción e o nivel freático vai 
descendendo. Se estes descensos da capa freática teñen lugar en zonas próximos ao litoral, prodúcese o que se 
chama unha intrusión salina: a auga salgada invade os poros deixados libres pola auga extraída A súa maior 
densidade facilítalle desaloxar a auga doce residual , ata que todo o acuífero queda invadido por auga salobre: é a 
salinización do acuífero, un dos maiores problemas de contaminación de augas subterráneas no Mediterráneo..  
 
1.2. Indicar as causas que poderían facer diminuír a cantidade de osíxeno disolto na auga e as súas consecuencias.  
 
A materia orgánica utiliza o osíxeno da auga para a súa combustión catalítica; un exceso de materia orgánica 
produce un descenso do osíxeno. 
Por outra banda, a solubilidade do osíxeno diminúe coa temperatura, así que a concentración deste na auga 
descende por contaminación térmica (arrequecemento).  


