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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 HIDROSFERA. Valoración: 3 puntos (1punto/cuestión). 

 

1.1. ¿Por que son tan importantes as zonas de afloramento dende un punto de vista económico? 

1.2. ¿Que consecuencias pode ter para un lago a achega de augas con fertilizantes químicos e augas domésticas 

con deterxentes? Razoar a resposta. 

1.3. ¿Que procesos do ciclo hidrolóxico se verán freados ou intensificados como consecuencia da deforestación 

masiva? ¿Por que? 
 

2.- Ante a imaxe que se presenta, contesta ás cuestións seguintes. Valoración: 3 puntos (1 punto/cuestión). 

2.1. Na rede trófica que se esquematiza, distingue dúas cadeas 

tróficas, unha de tres niveis e outra de catro, e indica, razoando a 

resposta, cál delas recibe máis enerxía no último elo. 

2.2. ¿En que se diferencia un organismo produtor dun consumidor? 

Clasifica nun ou outro grupo aos diferentes organismos da rede 

trófica que se esquematiza. 

2.3. Explica qué consecuencias tería, na rede trófica que se 

esquematiza, a desaparición dos produtores. Explica tamén as 

consecuencias que tería a desaparición dos carnívoros finais. 

 

 

 

 

 

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 polo tanto 3 que non serán utilizados. Valoración: 1 punto 

(0,25 puntos / frase ben construída). 

 

Biodiversidade - Sobreexplotación - Sucesión - Riqueza - CFC - Ecosistema - Aerosois - Especies - Clímax - 

Ozono -Risco - Sistema - Acuíferos - Auga - Disolución. 

 

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

 

Biodiversidade - Eutrofización - Gradiente xeotérmico - Smog fotoquímico - Sistema cárstico. 

 

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

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

 

5.1. Na realimentación negativa ao aumentar un factor "A" aumenta o factor "B", pero o incremento de "B" 

provoca a diminución de "A". 

5.2. Os ciclos bioxeoquímicos, como calquera ciclo de materia, son abertos. 

5.3. O único medio para eliminar as pragas dun cultivo é utilizar biocidas. 

5.4 As fontes de enerxía poderían clasificarse en función da magnitude das súas emisións ao seren utilizadas. 

5.5. Nos esteiros de Galicia localízanse importantes recursos biolóxicos. 

5.6. A eutrofización pode provocar anoxia na capa profunda da auga. 

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

5.8. Os afloramentos costeiros están determinados, principalmente, polo vento. 

5.9. As especies eurioicas respecto á salinidade (eurihalinas) son capaces de colonizar medios que rexistran 

oscilacións elevadas de salinidade. 

5.10. O obxectivo das figuras legais de protección do territorio é unicamente aumentar a afluencia de turistas. 


