
 

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).  



 

A diminución de osíxeno, en xeral, provoca a morte dos seres vivos aeróbicos que viven na auga. Pero tamén ten 
outro tipo de efectos. As bacterias nitrificantes, por exemplo, nun medio pobre en osíxeno, utilizan os sulfatos 
ademais dos nitratos e nitritos, para obter osíxeno. Esta reacción dá lugar a sulfuro de hidróxeno, que reduce a 
calidade da auga. 
 
1.3. Indicar os efectos que ten a eutrofización nas masas de auga, e explicar por que estes son, xeralmente, de 

maior magnitude nas charcas ou nos lagos que nos ríos.  
 
A desaparición da vexetación por falta de luz, e a descomposición da materia orgánica provoca a redución drástica 
na concentración de osíxeno, chegándose á anoxia total. Nos fondos , ademais dunha gran sedimentación, 
chéganse a producir condicións de anaerobiosis que favorecen a aparición de bacterias cuxa actividade metabólica 
desprende sulfuro de hidróxeno, metano e amoníaco, que provocan malos cheiros e son perigosos para a saúde. 
Outros efectos serían a turbidez e a cor verdoso característica.  
Nos ríos, o efecto da eutrofización é menor xa que a auga circula, recibindo constantemente novos achegues de 
auga con maior concentración de osíxeno, e arrastrando os sedimentos e os nutrientes augas abaixo, permitindo así 
a depuración natural das augas (autodepuración). Nas charcas e lagos, ao tratarse de augas de baixa mobilidade a 
capacidade de autodepuración vese diminuída e o continuo achegue de sedimentos e materia orgánica provoca a 
colmatación da conca. Estes sedimentos e nutrientes permanecen nela, agravando cada vez máis o problema, ata 
converter o lago nunha zona pantanosa para, finalmente, desaparecer e converterse en solo.  
 
2. Observa os datos da táboa adxunta e contesta ás cuestións que se propón a continuación: Valoración: 2 puntos 

(0,5 puntos / cuestión).  
 

Tipo de ecosistema Producción Primaria neta Biomasa 

  g materia seca x m-2 x año -1 g mat. seca x m-2 

  Rango de variación Media Rango de variación Media

Pluvisilva tropical 1000 - 3500 2200 6000 - 80000 45000

Bosque morno caducifolio 600 - 2500 1200 6000 - 60000 30000

Matogueira semidesértica 10 - 250 90 100 - 4000 700

 Pantanos e humedais 800 - 3500 2000 3000 - 50000 15000

Océano aberto 2 - 400 125 0 - 5 3

Plataforma continental 200 - 600 360 1-40 10

Arrecifes 500 - 3500 2500 40 - 4000 2000
 
2.1. Calcula a taxa de renovación (en % anual) e o tempo de renovación (en anos) medio de cada ecosistema 

(emprega só as columnas de valores medios, non a de rango de variación).  
  
Taxa de renovación  Tempo de renovación 
 % anual   Anos 
(PPN / B)   (B / PPN) 
4,9   20,5 
4,0   25 
12,9   7,8 
13,3   7,5 
4167   0,02 (8,5 días) 
3600   0,03 (10 días) 
125   0,8 (9,6 meses) 

 
(Para pluvisilva)  Taxa de renovación: 2200/45000 ano -1 = 0,049 ano ano -1  = 4,9 % anual. 
   Tempo de renovación 45000/22000 anos = 20,45 anos.  
Obtemos directamente a taxa de renovación anual (e o tempo de renovación en anos), posto que as unidades de 
PPN xa levan esta unidade de tempo (g materia seca x m-2 x ano -1) As unidades de masa e de superficie son as 
mesmas nos datos de PPN e de Biomasa, polo que non temos que preocuparnos por elas. Se fosen diferentes, antes 
de operar habería que unificalas.  
 
2.2. Interpreta as diferenzas nas taxas de renovación (ou en tempos de renovación) atopadas entre bosques, 

matogueiras e océanos.  
 



 

A taxa de renovación dos bosques tépedos é do 4 % anual, a ese ritmo renóvanse lentamente en 25 anos. As 
matogueiras teñen unha taxa de renovación superior, ao redor do 13 % anual, polo que precisan menos tempo para 
a súa renovación (ao redor de 8 anos). Nos océanos a renovación da biomasa é altísima (4100 % anual, ou 41 
veces cada ano, o que quere dicir que se pode renovar cada 9 días)  
A explicación ten que ver coas estratexia ecolóxica (K ou r) predominantemente nos produtores. Un estratego da 
K mantén unha biomasa elevada, inviste moita enerxía en mantemento, quedando menos para renovación 
(crecemento reprodución). Por esta razón a súa taxa de renovación é menor e necesitamos máis tempo para 
conseguir un descendente adulto dun individuo dado. Na vexetación canto máis grande sexa unha especie (máis 
acumulación de madeira) máis K-estratega será.  
- As árbores de crecemento lento son K-estrategos extremos (e polo tanto os bosques teñen baixas taxas de 
renovación).  
-  En comparación as herbáceas son r-estrategas (teñen unha renovación anual, pois cada ano unha planta feita 
semientes que na tempada seguinte orixinará plantas adultas),  
- As especies arbustivas teñen características intermedias, son K-estrategas en comparación coas herbáceas, pero 
menos que as árbores.  
- No océano a produción primaria reside no fitoplanctón, formado por organismos unicelulares. Se comparamos 
con calquera organismo pluricelular (como as plantas) os unicelulares son sempre máis estrategos da r: cada 
individuo non necesita máis que unhas horas ou uns días para duplicarse.  
 
Nota.- Cando se trata de ecosistemas terrestres, tamén se dará como válido se na explicación relaciónase a taxa de 
renovación coa madurez do ecosistema.  
 
2.3. Por que son tan baixos os valores na Produción Primaria Neta e na biomasa oceánica?  
 
PPrimaria Neta.- Nos océanos hai un problema xeral que limita a actividade dos produtores: falta de coincidencia 
no espazo de luz e nutrientes (a luz necesaria para a fotosíntesis só está preto da superficie onde se esgota 
rapidamente os nutrientes, que se acumulan no fondo). Por isto, a PPrimaria dun océano é semellante á dos 
desertos. Só onde hai achegue de nutrientes por afloramiente ou achegue fluvial aparecen producións moi 
elevadas (como en moitas zonas da plataforma continental).  
Biomasa.- Os produtores nos océanos son microorganismos, cunha estratexia de reprodución rápida no canto de 
acumulación de biomasa (r-estrategas, individualmente cada individuo casí non acumula biomasa). A biomasa da 
comunidade (fitoplanctón) resulta casí inmediatamente consumida polo zooplancton, e polo tanto non se acumula 
(a eficiencia do consumo é superior ao 90 %, mentres que nun bosque, por exemplo,  os fitófagos consomen 
menos do 5 % da biomasa xá que a madeira é difícil de asimilar). 
 
3. 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).   

Biogás - Eutrofización - CFCs - extracción - - Nutrientes - acuíferos - aerosoles - Disolución - ozono - 
Nitrificación – Aguas - Parasitismo - Ciclo Biogeoquímico – Nitrógeno - sobreexplotación. 
 

Entre outras posibilidades válidas suxírense as seguintes: 

O gradiente geotérmico é o incremento de temperatura que se produce en profundidade. (1º/33m)  
Os CFCs utilizados nos aerosois son responsables da destrución da capa de ozono.  
A nitrificación, ou paso de NH3 a NO2¯ e NO3¯, é unha etapa do ciclo biogeoquímico do nitróxeno.  
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.  
A sobreexplotación de acuíferos supón a extracción de cantidades de auga maiores que os achegues que recibe. 
 
4. Define  os conceptos que se indican a continuación. Valoración: 2 puntos (0,4 puntos/Definición). 

Comensalismo  - Efecto Coriolis – Caudal ecolóxico – Edafogénesis - Enerxía renovable.  

Comensalismo - Relación interespecífica na que unha especie aliméntase do sobrante da comida e outros 
produtos deixados por outra especie. Nestes casos, ningunha das dúas especies resulta prexudicada. Unha obtén un 
beneficio e a outra nin beneficio nin prexuízo. É unha relación trófica ( +,0 )  Exemplo: aves carroñeras que se 
alimentan dos restos que deixan os depredadores...  



 

Efecto Coriolis - Denomínase así á modificación aparente das traxectorias dos obxectos que se moven sobre a 
superficie terrestre, como consecuencia da rotación da Terra. Resulta da conservación do momento de rotación 
nos desprazamentos latitudinales, 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 hemosferio 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) 
 
Caudal ecolóxico - É o caudal mínimo que debe manterse no curso dun río, de forma que non se alteren as 
condicións naturais do ecosistema acuático e presérvense os valores ecolóxicos na canle do mesmo .Nos ríos onde 
se constrúen estruturas hidráulicas de captación ou regulación (encoros), considérase como caudal ecolóxico, o 
fluxo augas abaixo de devanditas estruturas, cuxa cantidade debe permitir a vida acuática no río, en condicións 
adecuadas, así como satisfacer as necesidades das poboacións, animais e vexetais se fose o caso..  
 
Edafogénesis - O solo é o resultado da acción dos axentes xeolóxicos externos e dos seres vivos sobre o substrato 
litológico- Desenvólvese a partir dese substrato e evoluciona ao longo do tempo , O conxunto de procesos que 
conducen á formación e evolución do solo, coñécense como edafoxénese.  
 
Enerxía renovable - É aquela que a medida que se consome vai sendo rexenerada de forma natural, polo tanto 
pódese considerar inesgotable sempre que o ritmo de consumo non supere ao de rexeneración. Ex : eólica, solar, 
geotérmica. 
 
5. 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 puntos (0,1 puntos / acerto). 
 
5.1. A realimentación negativa dáse nos casos nos que ao aumentar un factor “A” aumenta o factor “B” e 

viceversa................................................................................................................................................................F 
5.2. As plataformas costeiras son zonas de baixa produtividade………...................................................................F 
5.3. As relacións tróficas representan o mecanismo de transferencia de enerxía duns organismos a outros en forma 

de alimento…........................................................................................................................................................V 
5.4 En edafoloxía os termos porosidade e permeabilidade son sinónimos……….........................…........................F 
5.5. Os CFCs son compostos que contribúen ao chamado efecto invernadoiro e á diminución da capa de ozono 

estratosférica….....................................................................................................................................................V   
5.6. As borrascas facilitan a dispersión da contaminación atmosférica  ……......................................................….V 
5.7. A emisión de CO2 e hidrocarburos á atmósfera provocan a chuvia ácida e o “mal da pedra”……………........F 
5.8. Os afloramientos costeiros están determinados pola profundidade da zona.…...................................................F 
5.9. A enerxía solar, eólica e mareomotríz considéranse recursos enerxéticos non renovables………….…….….. F 
5.10. A escala de Mercalli mide a magnitude dun sismo en función da enerxía liberada no foco……………...…..F 
 
 


