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CIENCIAS DA TERRA E AMBIENTAIS 

 

Instrucións: O alumno deberá elixir unha das 2 opcións (A ou B) das que se compón a proba.  

 

OPCIÓN A 

 
1. Contesta as seguintes cuestións relacionadas coa BIOSFERA. Valoración: 3 puntos (1 punto/cuestión). 

 

1.1. Fai un esquema sinxelo do ciclo do carbono. 

1.2. Menciona como interfire o home no ciclo do fósforo, e qué consecuencias ten. 

1.3. Menciona como interfire o home no ciclo do xofre, e qué consecuencias ten. 

 

2. Analiza o seguinte esquema e responde as cuestións.  Valoración: 3 puntos (1 punto/ cuestión). 

 

2.1. Identifica os riscos que poden afectar a cada un dos edificios do debuxo. 

2.2. Cita unha medida preditiva e outra preventiva aplicables a todos os riscos representados. 

2.3. Menciona os factores que se deben considerar na valoración dun risco. 

 

3. Cos termos que se presentan a continuación constrúe 4 frases nas que se integren só 3 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 3 dos que se propoñen; haberá por tanto 3 que non serán utilizados. 

Valoración: 1 punto (0,25 puntos / frase ben construída).  

 

Hidrograma, clímax, disolución, límites, albedo, tempo, nutriente, volcáns, porcentaxe, kársticos, caudal, 

radiación, placas tectónicas, calcarias, EDAR 

 

4. Define os conceptos que se indican a continuación. Valoración: 2 puntos (0,4 puntos/Definición). 

 

Efecto Coriolis, Afloramento oceánico, Gradiente xeotérmico, Endemismo, Hidrograma 

 

5. Sinala como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes frases. As respostas erróneas puntuarán de maneira 

negativa. Non será válido responder nesta folla impresa. Valoración: 1 puntos (0,1 punto/acerto). 

 

5.1. Unha auga turbia sempre ten unha DBO baixa  

5.2. A combustión de carbón libera unha gran cantidade de SO2  

5.3. O plutonio utilizado pola industria enerxética nuclear é moi abundante na natureza  

5.4. A acuicultura é unha alternativa á pesca que non produce impactos ambientais  

5.5. Os recursos renovables son inesgotables independentemente da súa taxa de explotación  

5.6. O N2 é o compoñente maioritario da atmosfera  

5.7. Os omnívoros son seres vivos que se alimentan en varios niveis tróficos  

5.8. Unha illa térmica é aquela situada próxima ao Ecuador  

5.9. O humus está constituído só por moléculas inorgánicas  

5.10. A capa de ozono presenta o seu espesor máximo no ecuador e mínimo nos polos  
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CIENCIAS DA TERRA E AMBIENTAIS 

 

Instrucións: O alumno deberá elixir unha das 2 opcións (A ou B) das que se compón a proba.  

 

OPCIÓN B 

 
1. Contesta as seguintes cuestións relacionadas coa ATMOSFERA. Valoración: 3 puntos (1punto/cuestión). 

 

1.1. Cal é a relación entre o océano e a concentración de CO2 atmosférico? 

1.2. Que é a fronte polar? É a súa posición constante? Razoa a resposta.  

1.3. En que consiste o fenómeno de inversión térmica? Como pode afectar este fenómeno ao maior ou menor 

grao de contaminación dunha gran cidade? 

 

2.. Analiza a seguinte figura e contesta as cuestións.Valoración: 3 puntos (1 punto/cuestión). 

 
2.1. Como se chama e en que consiste o proceso que ilustra a figura?Que sucede coa diversidade ao longo do 

proceso, e por que?  

2.2. Que dous tipos dese proceso existen, e en que consiste cada un? 

2.3. Como se denominaría o proceso inverso, que sucedese na dirección contraria? Menciona dúas posibles 

causas antrópicas e dúas causas naturais que puidesen causalo. 

 

3. Cos termos que se presentan a continuación construír 4 frases nas que se integren só 3 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 3 dos que se propoñen; haberá por tanto 3 que non serán utilizados. 

Valoración: 1 punto (0,25 puntos / frase ben construída).  

 

Respiración, lixiviación, materia, nitróxeno, acedo sulfúrico, fotosíntese, r-estrategos, ciclo, ciclo 

bioxeoquímico, SO2, CO2, choiva aceda, nitrificación, pechado, enerxía 

 

4. Define os conceptos que se indican a continuación. Valoración: 2 puntos (0,4 puntos/Definición). 

 

Valencia ecolóxica, Augas duras, CFCs, Fronte ocluída,  Intrusión mariña 

 

5. Sinala como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes frases. As respostas erróneas puntuarán de maneira 

negativa. Non será válido responder nesta  folla impresa.  Valoración: 1 punto (0,1 punto/acerto). 

 

5.1. Unha relación alta do valor DBO/DQO indica que a contaminación é de orixe orgánica  

5.2. A contaminación do chan provoca unha perda de biodiversidade  

5.3. A enerxía nuclear produce a contaminación térmica das augas que utilizada  

5.4. A proporción de nitróxeno na biosfera é semellante á súa proporción na atmosfera  

5.5. Simbiose e mutualismo son termos sinónimos  

5.6. A existencia dunha termoclina facilita os afloramentos oceánicos  

5.7. A ordenación de cultivos non inflúe no grao de erosión que sufriría un territorio  

5.8. Unha deficiente ordenación do territorio pode incrementar o perigo de certos riscos  

5.9. O efecto de Coriolis  é máximo nos polos e mínimo /nulo no ecuador   

5.10. A erosión é un proceso xeolóxico interno   
 


