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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 cos RISCOS. Valoración: 3 puntos (1 punto/cuestión). 

 

1.1. ¿Que explicación ten o feito de que os focos sísmicos se localicen en áreas concretas a nivel mundial? 

Cita dúas desas áreas xeográficas.  

1.2. ¿Cales son as diferenzas entre a intensidade e a magnitude dun sismo? 

1.3. ¿Cal é a importancia da vexetación con respecto ós riscos climáticos? 

 

2. Estuda a pirámide ecolóxica do debuxo seguinte e contesta as cuestións que se presentan.  Valoración: 3 puntos 

(1 punto/cuestión). 

 
 

Carnívoros: 52 Kg     

  Herbívoros: 1.100 Kg   

Vexetais: 93.000 Kg 
 

 

2.1. ¿Que tipos de pirámides ecolóxicas coñeces? ¿A cal corresponde a da figura? Comenta a información 

que achega a pirámide. 

2.2. ¿O número de niveis tróficos dun ecosistema pode ser ilimitado? Xustifica a túa resposta. 

2.3. ¿Podería existir un ecosistema sen o nivel trófico dos descompoñedores? Razoa a resposta.  

 

3. Cos termos que se presentan a continuación constrúe 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).  

 

Eutrofización - Fluxo - CO2 - Nutrientes - Fósforo - Chorro polar - Enerxía - Unidireccional - Respiración - 

Vento - Disolución - Augas - Fotosíntese - Tropopausa - Sísmico. 

 

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

 

Biodiversidade – El Niño - Acuífero - Perfil edáfico - Albedo. 

 

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. A realimentación positiva dáse nos casos nos que ó aumentar un factor “A” aumenta o factor “B” e 

viceversa. 

5.2. O nitróxeno é un dos principais factores limitantes da produción primaria. 

5.3. Unha posible desvantaxe dos praguicidas é a súa grande persistencia no medio.  

5.4. O principal causante do efecto invernadoiro é o vapor de auga.  

5.5. A forza de Coriolis é mínima nos polos e aumenta cara ó ecuador. 

5.6. As borrascas facilitan a dispersión da contaminación atmosférica.  

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

5.8. Os afloramentos costeiros están determinados polos ventos dominantes. 

5.9. A enerxía solar, eólica e mareomotriz considéranse recursos enerxéticos non renovables. 

5.10. A escala de Mercalli mide a magnitude dun sismo en función da enerxía liberada no foco. 


