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CIENCIAS DA TERRA E AMBIENTAIS 

 

OPCIÓN B 

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

 

1.1. ¿Que importancia ten a fotosíntese nun ecosistema? Enumera os factores limitantes. 

1.2. ¿Que tipo de ecosistema será máis estable, un con grande biodiversidade ou un con pouca? Xustifica a túa 

resposta. 

1.3. Menciona tres efectos das especies invasoras sobre os ecosistemas. 

 

 

2.. Analiza a táboa de contaminantes atmosféricos e contesta as seguintes cuestións. Valoración: 3 puntos (1 punto 

/cuestión). 
 

 

 

2.1. Elixe catro dos compostos que aparecen sinalados e indica a súa 

procedencia. 

2.2. ¿Cal é o problema -ou problemas- medioambiental asociado ós dous 

primeiros? 

2.3. Cita TRES medidas preventivas e TRES medidas correctoras contra 

a contaminación atmosférica 

 

 

 

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).  

 

Fósforo, temperatura, nutrientes, combustible, limitante, descompoñedores, produción primaria, 

salinización, reciclaxe, acuíferos, biogás, SO2, auga, residuos, arxila. 

 

 

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

 

Especie estenoica, Circulación termohalina, Solos expansivos, Peligrosidade, Illa de calor 

 

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. Engadir nitratos e fosfatos á auga contribúe a evitar o risco de eutrofización  

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

5.3. Os diques e encoros provocan graves alteracións nos sistemas sedimentarios dos cursos de auga  

5.4. A peligrosidade dun risco é a probabilidade de que ocorra un suceso potencialmente prexudicial  

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

5.6. A vexetación pode servir como indicador do estado dun solo  

5.7. O único medio para  eliminar parasitos dun cultivo é utilizar biocidas  

5.8. As borrascas dificultan a dispersión de contaminación  

5.9. As enerxías solar, eólica e mareomotriz son consideradas non renovables  

5.10. Unha rega inadecuada do solo pode producir a descompensación de nutrientes  

 

 


