
 

desprazamentos latitudinais, que modifican a distancia ao eixo de rotación, de maneira que:  
- En movemento cara aos polos o móbil adiántase na dirección de xiro terrestre.  
- En movemento cara ao ecuador o móbil atrásase respecto da rotación terrestre.  
O resultado é a desviación a dereita no hemisferio Norte e á esquerda no hemisferio Sur, con valor dependente da 
velocidade do móbil e da latitude (máximo nos polos e nulo no ecuador).  
A manifestación máis clara do efecto Coriolis prodúcese sobre as masas de aire e auga en movemento polo que 
condiciona a circulación xeral atmosférica e oceánica, determinando así mesmo o sentido de xiro horario e 
antihorario de anticiclóns e borrascas (e a diferenza en ambos os hemisferios)  
 
Desertización.- Admitirase como válida calquera definición de desertización que indique que se trata dun proceso 
de degradación ecolóxica dos chans polo que un territorio que non posúe as condicións climáticas desérticas 
remata adquirindo as características destes, é dicir, prodúcese a degradación do chan baixo unhas condicións 
climáticas áridas, semiáridas, secas, etc. Tamén se pode definir como o proceso de degradación polo cal diminúe a 
capacidade produtiva dun territorio. En moitas ocasións, pero non sempre, relaciónase cun fenómeno de erosión 
ou perda de chan. A maioría dos textos atribúen causas naturais á desertización, e para as de orixe antrópico 
reservan o termo de desertificación. 
 
Vulnerabilidade.- Factor de risco que expresa a porcentaxe de danos (humanos, materiais e ecolóxicos) do total 
exposto. Podemos dicir que valora tamén a capacidade de resposta ante as catástrofes, xa que a vulnerabilidade 
depende dos outros factores de risco (perigo e exposición) pero tamén da eficacia á hora de afrontalo, e así en 
termos xerais a riqueza, a tecnoloxía, a información e a educación da poboación diminúen a vulnerabilidade.  
 
Ventos Alisios.- Ventos superficiais que sopran desde os anticiclóns subtropicales cara ao ecuador, onde 
converxen os de ambos os hemisferios pechando as células de Hadley da circulación xeral atmosférica. Debido ao 
efecto Coriolis, os alisios sopran desde o NE no hemisferio Norte e desde o SE en o Hemisferio Sur.  
 
Sinala como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes frases. As respostas erróna eneas puntuarán negativamente. 

Non será válido responder na folla do exame.  Valoración: 1 punto (0,1 puntos / acerto). 
5.1. Na realimentación negativa ao aumentar un factor “A” aumenta  o factor “B”, pero o incremento de “B” 

provoca  a diminución de “A”  .............................................................................................................................V 
5.2. Os ciclos bioxeoquímicos, como calquera ciclo de materia, son abertos............................................................F 
5.3 A escala de Mercalli mide a magnitude dun sísmo en función da enerxía liberada no foco …….…......……....F 
5.4 A capa de ozono presenta o seu espesor mínimo no ecuador e máximo nos polos…......................................…F 
5.5. As fontes de enerxías renovables emiten gases a atmósfera e xeran residuos………………………....………F 
5.6. A autodepuración das aguas depende, entre otros factores, da cantidade de O2 disolto……………....………..V 
5.7. A sobreexplotación dun acuífero pode provocar un descenso do nivel freático…………………….…………V 
5.8. As borrascas dificultan a dispersión da contaminación……………………………………………..………….F 
5.9. A combustión dos hidrocarburos emite á atmósfera grande cantidade de CO2, o cal favorece o efecto 

invernadoiro  ………………………………………………................................................................................V 
5.10. A productividade representa o rendemento dun nivel trófico ou dun sistema  ………....……………………V 

 
 

OPCIÓN B 
 

Contesta as siguintes cuestións relacionadas coa BIOSFERA. Valoración: 3 puntos (1 punto/cuestión). 
 
1.1. ¿Cómo afecta ao ciclo do fósforo o abuso de fertilizantes químicos e o uso de deterxentes con fosfatos? 
 
O abuso de fertilizante e o uso masivo de deterxentes podería provocar un aumento das formas solubles de fósfato 
nos lixiviados que acabarán nas augas subterráneas así como nas que circulan sobre a superficie, ás que irán parar 
o abuso dos segundos (deterxentes). Este posible exceso de fosfatos daria lugar a procesos de eutrofización, ben 
por vertedura directa en acuiferos e en masas de auga de escasa renovación (lagoas, lagos, fondo rias..) ben por 
resuspensión do sedimentado no fondo. A menor escala podería afectar á produtividade vexetal por exceso de 
impurezas e produtos non desexables asoiados aos fertilizante sintéticos  

1.2. ¿Cal é a diferenza entre unha rede e unha cadea trófica? Cita un exemplo de cada unha delas. 
 



 

Ambas son representacións da circulación de materia/energia ao longo dos ecosistemas. Unha cadea é unha 
representación lineal na que aparece o destino principal directo e unha rede atende a todos os destinos do 
alimento/enerxía polo que aparece, entre outros elementos, a remineralización (reciclaxe). 

Un exemplo dunha cadea trófica é a formada por especies que, de forma unidireccional, aliméntanse cada un dos 
membros da especie situada no nivel inferior da cadea e, á súa vez, serven de alimento para os membros da 
especie situada no nivel superior ao seu na cadea. Con todo, na natureza unha mesma especie serve de alimento 
para diferentes especies e, á súa vez, aliméntase de diferentes especies, establecendo relacións alimentarias máis 
complexas, que forman as redes tróficas. A posición que ocupan os organismos nas cadeas alimentarias 
denomínase nivel trófico, e diferéncianse en produtores, consumidores primarios, secundarios, terciarios, 
omnívoros e detritívoros. 

1.3. ¿ Podería existir un ecosistema sen o nivel trófico dos descomponedores? Razoa a resposta. 
 
Non, non podería existir dada a función de remineralización que desempeñan, o cal garante a recirculación 
indefinida da materia. e a consecuente fixación de enerxía polo que a produción do ecosistema non se esgota. 
Grazas a eles, a materia orgánica que cae ao chan procedente de cada un dos niveis troficos, transfórmase en sales 
minerais, que poden volver ser utilizadas polos produtores na fotosíntesis. Así a materia recíclase e non se perde.  

 
A gráfica seguinte representa dúas hidrogramas (A e B) obtidos no mesmo punto dunha canle e baixo un réxime 
pluviométrico similar, o A uns anos antes que o B. En relación con ela, contesta ás cuestións que se presentan. 
Valoración: 3 puntos  (1 punto/cuestión). 

o 2.1. Comenta brevemente a resposta do río en 
cada caso. 

o  
A principal diferenza consiste en que no 
caso do hidrograma A obsérvase que o 
río ten un incremento moi notable do 
caudal, que alcanza o pico ao redor das 8 
h, con rápidos ascenso e descenso. No 
caso do hidrograma B, no río obsérvase 
tamén un valor máximo, con 
coincidencia horaria pero o seu valor é 
claramente inferior, así como os 
gradientes de ascenso e descenso, 
respecto ao primeiro caso comentado. 
 

2.2.¿Qué actacions puidéronse desenvolver sobre a conca que expliquen o distinto comportamento do río? 
 
Actuacións de regulación: poderían ser a construción de presas ou encoros que reteñan os caudais máximos 
observados e, á súa vez, regúlenos, dando lugar á laminación , acompañados posiblemente de revegetación de 
canles que contribúan a unha redución da auga de escorrentía. 

 
2.3. ¿Qué consecuencias ambientais (favorables ou desfavorables) puideron derivar das actuacións sobre a conca 
hidrográfica?  
 
As favorables serían:  
1. Diminución do risco de inundación e riadas coa redución de danos físicos a persoas e aos bens materiais e 
servizos  
2. Redución do risco de erosión, tanto pola revegetación que puidese haberse efectuado como pola diminución do 
caudal circulante desbordado  
As desfavorables: 
1. Retención de sedimentos transportados nas presas ou encoros  
2. Posible interferencia nos movementos migratorios de certas especies piscicolas, constituídos polas paredes das 
presas.  
3. Ocupación de certas zonas do val (onde se localize o encoro)  
 
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 

0

10

20

30

40

50

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Tiempo (horas)

C
au

d
al

 (
m

3
/s

)

A

B



 

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). 
Biodiversidad - Afloramiento - Producción neta - Respiración – Eutrofización - Producción bruta - 
Biogás -Especies - Combustible - Residuos - Aguas - Nutrientes – Desertización - Gestión – Riqueza. 

 
Entre outras posibilidades válidas suxírense as seguintes: 
 
A biodiversidade é un termo que pode estar referido á riqueza ou variedade en especies. 
A produción neta é igual á produción bruta menos o gasto en respiración.  
A eutrofización prodúcese nas augas ao acumularse unha cantidade excesiva de nutrientes, especialmente 
fósforo e nitróxeno. 
O proceso de eutrofización das augas consiste no seu enriquecemento en nutrientes.  
O biogás é un combustible que se produce pola descomposición anaerobia dos residuos.  
 
 Define  os conceptos que se indican a continuación. Valoración: 2 puntos (0,4 puntos/Definición). 

Nicho ecolóxico – Chorro Polar -  Oligotrófico -  Marea vermella - Autodepuración  
 
Nicho ecolóxico -  Conxunto de circunstancias, relacións co ambiente, conexións tróficas e funcións ecolóxicas 
que definen o papel desempeñado por unha especie dun ecosistema. O concepto de nicho deriva da competencia 
establecida entre as especies, xa que se dúas delas teñen o mesmo nicho ecolóxico, competirán entre si e unha 
delas será excluída. 
 
Chorro Polar – Corrente de aire frío que discorre en limítes superiores da troposfera rodeando a Terra en 
latitudes de 30º e 60º en ambos os hemisferios. Variacións latitudinales na súa traxectoria así como o seu descenso 
a capas baixas da troposfera ten notable influencia no clima. No verán alcanza grandes velocidades e segue unha 
traxectoria pouco sinuosa, mentres que no inverno diminúe a súa velocidade e forma grandes meandros coas 
borrascas situadas ao norte e os anticiclóns ao sur. Polo xeral os meandros vanse dilatando máis e máis ata que 
rompen, e as borrascas pasan ao sur orixinando choivas e os anticiclóns pasan ao norte levando calor.  
 
Oligotrófico – Termo que se refire a unha situación na que hai unha escasa cantidade de nutrientes. A súa maior 
transcendencia dáse nos medios receptores  
 
Marea vermella –Situación que se caracteriza por unha proliferación de certas especies fitoplanctónicas que 
liberan ao medio toxinas. Esta determinada, principalmente, pola temperatura e eutrofia da auga  
 
Autodepuración – Proceso polo cal un medio natural é capaz de reducir ou eliminar contaminantes existentes nel. 
Os principais mecanismos implicados son: dilución, biodegradación, reaccións con outros produtos e 
sedimentación. A depuración natural vén condicionada por diversos factores: tipo e concentración de 
contaminantes presentes en devandita auga, condicións climatolóxicas, caudal, velocidade da corrente, grao de 
oxigenación da auga, etc. 
 
Sinala como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes frases. As respostas erróna eneas puntuarán negativamente. 

Non será válido responder na folla do exame.  Valoración: 1 punto (0,1 puntos / acerto). 
 
5.1. Os ciclos bioxeoquímicos, como calquera ciclo de materia, tenden a ser  pechados.....................................V / F 

[debido á redacción imprecisa da frase, consideráronse, na corrección, as dúas opcións como válidas] 
5.2.  Nos ecosistemas terrestres a menor producción dáse nos bosques tropicais…………..................................…F 
5.3. O efecto de Coriolis é máximo nos polos e mínimo /nulo no ecuador …….......................................................V 
5.4 As especies eurióicas son máis tolerantes ás variación das condicións do medio en que viven que as especies 

estenóicas………………………………………………………………………………………………..………V 
5.5. Una illa térmica é aquela situada próxima ao Ecuador…………………………………………………..…… F 
5.6. Os movementos de convección debense a variaciones de temperatura, humidade ou presión atmosférica …..V 
5.7. Os anticiclóns facilitan a dispersión de contaminantes e aumentan os niveis de inmisión dos mesmos…….. ..F 
5.8. O obxectivo dos territorios protexidos por algún tipo de figura legal é aumentar a afluencia turística..............F 
5.9. O tratamento terciario dunha estación depuradora forma parte da liña de augas……………............................V 
5.10. Unha das características dos pesticidas é a súa gran persistencia no medio………….................................... V 
 


