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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. Nun ecosistema, ¿a produción neta (Pn) dun nivel trófico determinado pode ser superior á produción 

neta do nivel trófico anterior? Razoa a resposta. 

1.2. ¿Que relación existe entre a diversidade de especies e a estabilidade dun ecosistema? 

1.3. O ciclo bioxeoquímico do xofre é un dos máis alterados polo home. ¿Cal é o principal modo en que se 

produce esa alteración, e cales son os seus efectos sobre os ecosistemas? 

 

2.  A seguinte figura mostra as variacións da concentración de contaminantes nunha atmosfera urbana ó longo 

do día. A partir da súa análise, contesta as cuestións que se presentan. Valoración: 3 puntos (1 punto/cuestión). 

 

2.1. ¿Que tipo de contaminación do aire se asocia con 

estes contaminantes? Razoa a contestación. 

2.2. ¿A que hora do día se ve favorecido ese proceso 

de contaminación? Razoa a túa resposta. 

2.3. ¿Que sucede cos contaminantes cando se dan as 

seguintes situacións: (A) acendido de 

calefaccións; (B) incremento da concentración de 

ozono; (C) aumento da insolación, e (D) 

situación anticiclónica? 

 

 

 

 

 

3. Cos termos que se presentan a continuación construír 4 frases nas que se integren só 3 en cada unha delas. Os 

termos no 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, xa que logo, 3 que non serán utilizados. 

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

 

Albedo – pH– DBO – Hidrograma – Solo – Radiación – Tempo – Temperatura – Liques – Porcentaxe – 

Reforestación – Erosión – Caudal – Alcalinidade – Indicador 

 

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

 

Biocenose - Inmisión – Termoclina - Magnitude sísmica - Perfil edáfico. 

 

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, son abertos. 

5.2. De entre os diferentes ecosistemas terrestres, a maior produción dáse nos bosques tropicais. 

5.3. O fluxo de enerxía non varía desde os produtores ata os últimos niveis tróficos. 

5.4. A inversión térmica prodúcese cando a temperatura aumenta coa altitude en lugar de diminuír. 

5.5. A emisión de CO2 e hidrocarburos á atmosfera provoca a chuvia ácida e o “mal da pedra”. 

5.6. O aumento dos sólidos en suspensión na auga pode provocar alteracións nas cadeas tróficas. 

5.7. A sobreexplotación dun acuífero próximo á costa pode provocar a súa salinización. 

5.8. Os bosques toman e fixan CO2 da atmosfera contribuíndo a rebaixar o efecto invernadoiro. 

5.9. Os anticiclóns dificultan a dispersión de contaminantes e aumentan os seus niveis de inmisión. 

5.10. A escala de Mercalli mide a intensidade dun sismo en función dos danos orixinados. 


