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CIENCIAS DA TERRA E AMBIENTAIS 

 

OPCIÓN B 
 

1. Contesta as seguintes cuestións relacionadas coas ENERXÍAS. Valoración: 3 puntos (0,5 puntos/cuestión). 

 

1.1. ¿En que se diferencian as enerxías renovables das non renovables?. Enumera, mediante un esquema as fontes de 

enerxía que coñezas atendendo á súa capacidade de renovación. 

1.2. ¿Que é a enerxía eólica?. Sinala DÚAS vantaxes e DOUS inconvenientes da utilización desta fonte de enerxía. 

1.3. Explicar en que consiste e como se obtén a enerxía xeotérmica. 
 

2. Á vista dos datos da seguinte táboa, 

2.1. ¿Que conclusións sacarías sobre o diferente consumo de auga nos tres sectores que fan os distintos países? 

¿A que é debido? 
2.2. Diferencia entre uso consuntivo e non consuntivo nos distintos sectores. 

2.3.  ¿Que medidas proporías para aforrar auga en cada un dos tres sectores? 

 

RECURSOS HÍDRICOS DALGÚNS PAÍSES E A SÚA UTILIZACIÓN SECTORIAL 

País 
Recursos 

hídricos (km
3
) 

m
3 

per capita 

Utilización sectorial (%) 

Doméstico Industrial Agraria 

Noruega 392 90385 20 72 8 

Alemaña 171 2096 11 70 19 

India 2085 2228 3 4 93 

Kuwayt 0,2 103 64 32 4 

Exipto 58,1 923 6 9 85 

Zaire 1019 23211 61 16 23 

EEUU 2478 9413 13 45 42 

Brasil 6950 42957 22 19 59 

Australia 343 18963 65 2 33 

Nova Zelandia 327 91469 46 10 44 

 

 

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). 

 

Clímax - Tropopausa - Acuíferos - Precipitacións- Vento - Arxila - Madureza - Temperaturas - 

Sobreexplotación - Sucesión - Xestión - Climograma- Kárstico - Chorro polar - Eutrofización 

 

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

 

Intrusión mariña; Especie eurioica; CFC; Nicho ecolóxico; Nivel freático 

 

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 punto (0,1 punto/acerto). 

 

5.1. O efecto de Coriolis é máximo nos polos e mínimo no ecuador 

5.2. A auga utilizada na refrixeración das centrais nucleares incrementa a temperatura dos ríos onde vai parar. 

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

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

5.5. A sobreexplotación dun acuífero pode provocar un descenso do nivel freático. 

5.6. A realimentación positiva dáse nos casos nos que ao aumentar un factor "A" aumenta o factor "B" e viceversa. 

5.7. As illas térmicas reciben o seu nome por ser óptimas para o turismo. 

5.8. A capa de ozono presenta o seu espesor máximo no ecuador e mínimo nos polos. 

5.9. As interaccións biolóxicas son máis abundantes na etapa clímax dunha sucesión 

5.10. No hemisferio norte os ventos dos anticiclóns xiran en sentido antihorario 


