
 

CONVOCATORIA DE XUÑO 
 

Instrucións: O alumno deberá escoller unha das dúas opcións (A ou B) que compoñen a proba. Cada 

opción consta de cinco preguntas con diferentes apartados, e non se poderán mesturar preguntas de 

opcións diferentes. 

 

OPCIÓN A 

 

1. A contestación correcta de cada cuestión valorarase con 1 punto; iso implica que responder 

correctamente a todas as cuestións permitirá obter unha puntuación máxima de 3 puntos nesta pregunta. 

 

1.1. A explicación correcta de cada factor valorarase con 0.33 puntos; a simple mención de cada factor, 

sen explicación, 0.1 por factor. 

1.2. Unha definición correcta valorarase con ata 0.4 puntos; unha explicación correcta da súa aplicación a 

un factor de risco (poderían ser varios), valorarase con ata o 0.6 restante. 

1.3. A simple mención dos tipos, 0.3 puntos; explicar correctamente en qué consiste cada un deles, 0.5; 

achegar os catro exemplos requiridos, 0.2 
 

2. A contestación correcta de cada cuestión valorarase con 1 punto; iso implica que responder 

correctamente a todas as cuestións permitirá obter unha puntuación máxima de 3 puntos nesta pregunta. 

 

2.1. Contestar correctamente á primeira parte, 0.3 puntos. Unha xustificación correcta, o 0.7 restante. Para 

acadar o máximo deberá explicar a circulación asociada a anticiclóns ou borrascas e Coriolis. 

2.2. Contestar correctamente á primera parte, 0.3 puntos. Unha xustificación correcta, o 0.7 restante. Para 

acadar o máximo deberá facerse referencia a que a diferente distancia entre isóbaras reflicte un gradiente 

barométrico diferente. 

2.3. Unha definición correcta valorarase cun máximo de 0.7 puntos; unha xustificación correcta (con 

exemplos) valorarase co 0.3 restante. 

 

3. Valorarase con 0.25 puntos cada unha das frases sempre que sexan correctas e estean construídas 

seguindo as normas especificadas. Poderase acadar un máximo de 1 punto. 

 

4. Cada unha das definicións será valorada ata un máximo de 0.4 puntos (pode puntuarse menos se a 

definición é incompleta). A máxima cualificación outorgarase cando a resposta estea ben expresada e a 

definición sexa excluínte. O valor máximo que se poderá acadar nesta pregunta é de 2 puntos. 

 

5. Sinalarase cada unha das frases como verdadeira (V) ou falsa (F). As respostas erradas puntuarán 

negativo (de xeito que unha resposta errónea anula unha correcta). A valoración máxima é de 1 punto (0.1 

puntos / acerto). (Respostas: V-V/F-F-V-F-V-F-F-F-F; ATENCIÓN: para a segunda pregunta do test 

admitirase como válida calquera das respostas por ser ambigua). 

 

OPCIÓN B 

 

1. A contestación correcta de cada cuestión valorarase con 1 punto; iso implica que responder 

correctamente a todas as cuestións permitirá obter unha puntuación máxima de 3 puntos nesta pregunta. 

 

1.1. A mención e explicación correcta deberá facer referencia á produción primaria, e será valorada con 

ata 0.6 ptos.; mencionar dous factores limitantes, ata 0.4 (total 1 pto.). 

1.2. Unha explicación correcta valorarase cun máximo de 1 pto. Unha resposta correcta sen explicación 

será valorada con 0.2 puntos. 

1.3. Cada efecto mencionado correctamente valorarase con 0.33 puntos. 

 

2. A contestación correcta de cada cuestión valorarase con 1 punto; iso implica que responder 

correctamente a todas as cuestións permitirá obter unha puntuación máxima de 3 puntos nesta pregunta. 

 

2.1. Mencionar unha procedencia correcta a cada composto, 0.25 puntos/composto. 



 

2.2. Mencionar de xeito correcto un problema, 0,5 puntos/problema. 

2.3.Cada medida preventiva citada correctamente, 0.17puntos; cada medida correctora citada 

correctamente, 0.17puntos. 

 

3. Valorarase con 0.25 puntos unha das frases sempre que sexan correctas e estean construídas seguindo 

as normas especificadas. Poderase acadar un máximo de 1 punto. 

 

4. Cada unha das definicións será valorada ata un máximo de 0.4 puntos (pode puntuarse menos se a 

definición é incompleta). A máxima cualificación outorgarase cando a resposta estea ben expresada e a 

definición sexa excluínte. O valor máximo que se poderá acadar nesta pregunta é de 2 puntos. 

 

5. Sinalarase cada unha das frases como verdadeira (V) ou falsa (F). As respostas erradas puntuarán 

negativo (de xeito que unha resposta errónea anula unha correcta). A valoración máxima é de 1 punto (0.1 

puntos / acerto). (Respostas: F-F-V-V-V-V-F-F-F-V). 

 

 

 

CONVOCATORIA DE SETEMBRO 
 

Instrucións: o alumnado deberá elixir unha das dúas opcións (A e B) das que se compón a proba. Cada 

opción consta de cinco preguntas con diferentes apartados, e non poderán mesturarse preguntas de 

opcións diferentes. 

 

OPCIÓN A 

 

1. A contestación correcta a cada cuestión valorarase con 1 punto; iso implica que a resposta correcta a 

todas as cuestións permitirá obter unha puntuación máxima de 3 puntos nesta pregunta. 

 

1.1. A explicación correcta do fenómeno será valorada con 0.5 puntos; a explicación da súa influencia 

sobre a contaminación, o 0.5 restante (unha resposta correcta á segunda parte que NON inclúa unha 

explicación só puntuará 0.2 puntos). 

1.2. Unha explicación correcta da primeira pregunta valerá 0.5 puntos; una resposta correcta sen 

explicación, 0.2 puntos. Unha resposta correcta á segunda parte que inclúa ao menos dous factores (ex. 

desxeo e incremento do volume dependente de temperatura) puntuará 0.5 puntos; unha resposta correcta 

sen explicación, 0.2 puntos. 

1.3. Unha explicación correcta á primeira pregunta valerá 0.5 puntos. Unha explicación 

correcta á segunda parte, o 0.5 restante (unha resposta correcta á segunda parte que NON inclúa unha 

explicación só puntuará 0.2 puntos). 

 

2. A contestación correcta a cada cuestión valorarase con 1 punto; iso implica que a resposta correcta a 

todas as cuestións permitirá obter unha puntuación máxima de 3 puntos nesta pregunta. 

 

2.1. Considerarase como resposta correcta a descrición dos tipos “renovables” e “non renovables” (non é 

necesario unha descrición individual de cada fonte na gráfica; se explican cada fonte por separado, tamén 

será valorado). A descrición correcta da evolución de cada un dos tipos valorarase con 0.5 puntos. 

2.2. A clasificación correcta das fontes de enerxía en “renovables” e “non renovables” valorarase con 

0.5 puntos. Un razoamento correcto na segunda parte valorarase con 0.5 puntos (0.25 por cada 

propiedade). 

2.3.    A mención das dúas fontes requiridas valorarase con 0.4 puntos (0.2 cada unha); a mención 

correcta de dúas vantaxes e dous inconvenientes 0.6 (0.15 cada una). 

 

3. Valorarase con 0.25 puntos cada unha das frases construídas, sempre que sexan correctas e estean 

construídas seguindo as normas propostas. Poderase acadar un máximo de 1 punto. 

 


