
 

CONVOCATORIA DE XUÑO 
 

Instrucións: o alumnado 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 tódalas cuestións permitirá obter unha puntuación máxima de 3 puntos nesta 

pregunta. 

1.1. A explicación correcta que inclúa unha mención expresa do gasto respiratorio ou 

metabolismo valorarase con 1 punto. 

1.2. A mención de que a relación é positiva valorarase con 0.3 putos; se a explicación é 

completa ou apóiase nalgún caso concreto obterase a nota completa (1 punto). 

1.3. Puntuarase con 0.5 puntos unha explicación correcta que inclúa o uso de combustibles 

fósiles como principal causa, e outros 0.5 puntos se completa a súa explicación cos 

efectos derivados da chuvia ácida. 

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

correctamente a tódalas cuestións permitirá obter unha puntuación máxima de 3 puntos nesta 

pregunta. 

2.1. Mencionar o ESMOG FOTOQUÍMICO puntuarase con 0.3 puntos. Unha explicación 

completa do fenómeno, relacionándoo cos contaminantes da gráfica, 0.7 puntos máis. 

2.2. Unha explicación completa que relacione o proceso coa variación da radiación solar, 

puntuarase con 1 punto. 

2.3. Unha explicación correcta a cada un dos apartados valorarase con 0.25 puntos. 

(ex. A: incremento de precursores polo acendido das calefaccións e motores) 

(ex. B: fotólise e diminución da concentración de NO2) 

(ex. C: incremento da fotólise) 

(ex. D: acumulación de contaminantes na atmosfera) 

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

e estean construídas seguindo as normas especificadas. Poderase acadar un máximo de 1 

punto. 

(Exemplos NON EXCLUÍNTES: albedo, radiación, porcentaxe / reforestación, erosión, 

solo / pH, DBO, alcalinidade / hidrograma, caudal, tempo) 

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 e de 1 punto (0.1 puntos / acerto). (Respostas: F, V, F, V, F, V, V, V, V, V) 

 

 

OPCIÓN B 

 

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

correctamente a tódalas cuestións permitirá obter unha puntuación máxima de 3 puntos nesta 

pregunta. 

1.1. Explicar dous procesos valorarase con 0.5 puntos cada un (total 1pto.) 



 

1.2. Mencionar dúas diferenzas valorarase con 0.5 puntos por diferenza (1 punto). A simple 

repetición obvia do contido da pregunta non será valorado. 

1.3. Unha explicación completa deberá incluír á anaerobiose e dúas consecuencias dela (0.7 

puntos); a explicación satisfactoria do diferente efecto dependendo da dimensión da 

masa de auga valorarase con 0.3 puntos. 

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

correctamente a tódalas cuestións permitirá obter unha puntuación máxima de 3 puntos nesta 

pregunta. 

2.1. Unha explicación correcta dunha consecuencia puntuarase con 1 punto. 

2.2. Unha explicación correcta dun efecto puntuarase con 1 punto. 

2.3. Para acadar a máxima cualificación, unha explicación correcta deberá incluír a retención 

do fósforo nos sedimentos mariños (1 punto). 

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. 

(Exemplos NON EXCLUÍNTES: descompoñedores, reciclaxe, nutrientes / liques, 

beneficio mutuo, simbiose / produción neta, nivel trófico, biomasa / escala Mercalli, 

sísmicos, danos) 

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-V-V-F-F-F-V-V-V-V) 

 

 

CONVOCATORIA DE SETEMBRO 

 

Instrucións: O alumnado deberá escoller unha das 2 opcións (A ou B) que compoñen a proba. 

Cada opción consta de 5 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 da localización dos focos valorarase con 0.6 puntos; Mencionar 

dúas áreas, 0.2 puntos por área. 

1.2. Unha explicación completa deberá incluír os diferentes parámetros estimados (0.6 puntos) 

e as diferentes escalas de medida (0.4 puntos) 

1.3. Para obter a máxima puntuación, deberanse mencionar -e explicar brevemente- dous 

efectos da vexetación sobre os riscos climáticos (0.5 por efecto). 

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. As dúas primeiras cuestións valoraranse cun máximo de 0.3 puntos cada unha; a terceira 

cuestión con 0.4. 

2.2. A resposta acertada valorarase con 0.2 puntos, e a súa explicación con 0.8 (para que sexa 


