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CIENCIAS DA TERRA E AMBIENTAIS 

 

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

 

OPCIÓN A 

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

 

1.1. ¿Cales son os factores que deben considerarse na valoración dun risco? ¿En que consiste cada un? 

1.2. ¿Que son os SIX? ¿Cales dos factores da pregunta anterior se poderían reducir grazas ó seu uso, e por que? 

1.3. ¿Que tipos de medidas coñeces para a prevención de riscos? Indica brevemente en que consisten e menciona 

dous exemplos de cada unha. 

 

2. Á vista do seguinte mapa de ISÓBARAS, contesta as seguintes cuestións. Valoración: 3 puntos (1 punto 

/cuestión). 

 

 

2.1. ¿Cal é a dirección do vento en Galicia?¿Por 

que? 

2.2. ¿Onde terá maior intensidade o vento, en 

Dublín ou en Madrid? Xustifica a túa 

resposta. 

2.3. ¿Que é o albedo? ¿É uniforme en toda a 

superficie terrestre? Xustifica a túa resposta. 

 

 

 

 

 

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, polo tanto, 3 que non serán utilizados. 

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

 

Sucesión, renovable, sísmicos, solos, clímax, eólica, magnitude, descompoñedores, Richter, enerxía, 

hidrograma, desertificación, comunidade, degradación, liques 

 

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

 

DBO, Nicho ecolóxico, Termoclina, Desertización, Horizonte dun solo 

 

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. Os ciclos bioxeoquímicos, como calquera ciclo de materia, tenden a ser pechados  

5.2. A queima de bosques e a gandería intensiva contribúen ó aumento de CH4 na atmosfera  

5.3. O número de elos dunha cadea trófica pode ser ilimitado  

5.4. O aumento de sólidos en suspensión na auga dificulta a respiración dos organismos acuáticos   

5.5. A materia inorgánica é transformada en sales minerais polos descompoñedores  

5.6. A combustión do carbón para producir enerxía xera problemas de chuvia ácida  

5.7. Unha especie estenoica caracterízase por ter marxes de tolerancia amplos fronte a algún factor  

5.8. O fluxo de enerxía nunha cadea trófica é bidireccional  

5.9. A produción de enerxía nuclear emite CO2 á atmosfera  

5.10. A deshidratación é un proceso da liña de auga nunha estación depuradora  

 

 


