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CIENCIAS DA TERRA E AMBIENTAIS 

 

OPCIÓN B 

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

 

1.1. Os deterxentes clásicos conteñen grande cantidade de fósforo. ¿Cal é o efecto que pode ter a achega 

excesiva deste elemento nun lago o nun encoro? 

1.2. Explica, brevemente, dous efectos ambientais orixinados polas mareas negras sobre os ecosistemas 

mariños. 

1.3. ¿Que relación pode existir entre a sobreexplotación e a salinización dun acuífero? 

 

2. A seguinte táboa describe a situación de tres comarcas diferentes. De acordo cos datos referidos nela, responde as 

cuestións seguintes. Valoración: 3 puntos (1 punto/cuestión). 
 

 

 Comarca 1 Comarca 2 Comarca 3 

Pendente 7% 3% 20% 

Precipitacións Escasas e producidas en 

curtos períodos de tempo. 

Abundantes e concentradas 

en dous períodos ó ano 

Abundantes ó longo de todo 

o ano 

Vexetación  Matogueira moi rara Matogueira mesta Bosque e matogueira mestos 

Terreo Sedimentos sen compactar Sedimentos compactados Sedimentos sen compactar 

 

2.1. Indica, razoando a resposta, en qué comarca serán máis intensos os procesos erosivos. 

2.2. Se a vexetación nas tres comarcas fose matogueira rara, ¿cal delas se vería máis afectada polos procesos 

erosivos? Razoa a resposta. 

2.3. ¿En cal das tres comarcas sería máis conveniente regular os leitos fluviais? ¿Por que? 

 

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).  

 

Albedo - Risco - Hidrograma - Solo - Radiación - Tempo - Porcentaxe - Reforestación - Erosión - Caudal - 

Solos expansivos - Alcalinidade - Indicador - Arxila - Acuífero. 

 

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

 

Especie estenoica - Termoclina - Magnitude sísmica - DBO - Sistema cárstico. 

 

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 negativa dáse nos casos nos que ó aumentar un factor “A” aumenta o factor “B” e 

viceversa. 

5.2. As plataformas costeiras son zonas de baixa produtividade. 

5.3. As relacións tróficas representan o mecanismo de transferencia de enerxía duns organismos a outros en 

forma de alimento. 

5.4. En edafoloxía os termos porosidade e permeabilidade son sinónimos. 

5.5. Os CFC son compostos que contribúen á diminución da capa de ozono estratosférica. 

5.6. A actividade fotosintética do fitoplancto xera un incremento de O2 nas capas superiores do mar, e unha 

parte escapa á atmosfera. 

5.7. A deshidratación é un proceso da liña de lodos. 

5.8. A enerxía nuclear emite CO2 á atmosfera. 

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

5.10. A construción de canles e diques pode utilizarse como un sistema de prevención de enchentes. 
 

 


