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XEOLOXÍA  
 
Instrucións: a proba componse de dúas opcións: A e B. Só se poderá contestar a unha das dúas opcións, desenvolvendo 
integramente o seu contido.  

OPCIÓN A 
 
1. Responde as seguintes cuestións relacionadas cos procesos externos (3 puntos, 1 punto por cuestión): 

1.1. Define termoclastia e crioclastia (xelifracción), indicando en que tipo de clima se producen.  
1.2. Explica o proceso de for ació  do karst .  
1.3. En relación aos procesos gravitacionais, explica en que consisten  reptación e solifluxión.  

 
2. Observa a figura adxunta e responde as seguintes cuestións (3 puntos, 1 punto por cuestión): 

2. 1 Indica que tipo de bordo de placa se corresponde coas imaxes A, B, C e D e cita un exemplo representativo dese 
tipo de bordo. 
2. 2. Indica que tipo de litosfera se forma na figura C e o significado das frechas nesa zona. 
2. 3. Explica que tipo bordo está representado na imaxe D e con que tipo de oróxeno se corresponde. 

 
3. Emparella  (na folla de exame) cada número da primeira lista cunha letra da segunda (unha letra pode 
corresponder a máis dun número) (1 punto). 

1) Feldespato. 2) Grafito. 3) Fluorita. 4) Pirita. 5) Blenda. 6) Hematites. 7) Halita. 8) Casiterita. 9) Dolomita. 10)  Xeso. 

A) Elementos nativos. B) Haloxenuros. C) Sulfuros e sulfosales. D) Óxidos e hidróxidos. E) Sulfatos. F) Carbonatos.  
G) Silicatos.  

4. Define os seguintes termos (2 puntos, 0,5 puntos/definición):  
Isomorfismo – Fósil guía o fósil característico -  Acuífero - Aureola de contacto 

 
5. Copia as seguintes frases no caderno de exame, completando cada unha coa palabra que falta (1 punto, 0,2 
puntos/frase): 

5.1. Nunha dobra ___________________________ os estratos máis antigos están no centro ou núcleo. 
5.2. Os sedimentos transfórmanse en rochas sedimentarias mediante a ___________________________ . 
5.3.  Os magmas ácidos ou félsicos teñen unha porcentaxe _________________________________ de sílice. 
5.4. A madurez _______________ dun sedimento refírese ao grao de redondeamento  e á uniformidade do tamaño 
que presentan os clastos. 
5.5. A ruptura dun continente comeza coa formación dun ________________________ continental. 
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XEOLOXÍA  
 
Instrucións: a proba componse de dúas opcións: A e B. Só se poderá contestar a unha das dúas opcións, desenvolvendo 
integramente o seu contido.  

OPCIÓN B 
 

1. Responde as seguintes cuestións relacionadas cos procesos externos (3 puntos, 1 punto por cuestión): 
1.1. Dadas as seguintes formas do modelado litoral, descríbeas e sinala cales son debidas a procesos de erosión e 
cales a sedimentación: rasa, frecha, marisma, delta e farallón. 
1.2. Describe os procesos de meteorización química nos que intervén a auga. 
1. 3. Describe as propiedades de textura e estrutura do solo. 

 
2. Observa a figura adxunta e responde as seguintes cuestións (3 puntos, 1 punto por cuestión):  

2.1. Indica os tipos de contactos entre 3 e 1, 1 e 6, 6 e 5, 4 e 5. Explica  a que se debe o emprazamento do material 4 
nese lugar. 
2.2. Nomea e ordena cronoloxicamente, do máis antigo ao máis moderno, os acontecementos xeolóxicos. 
2.3. Explica a particular morfoloxía do material 5. Indica para este material se os sedimentos situados nunha cota 
máis alta no val son máis novos ou máis antigos que os situados en cotas inferiores. 

 
1- Lousa con abundantes Calamites. 2- Aureola de metamorfismo. 3- Calcarias e dolomías con Fusulina.  

4- Pórfido cuarcífero. 5. Gravas e areas con restos de cerámica. 6- Conglomerados do Pérmico 

 

3. Emparella (na folla de exame) cada número da primeira lista cunha letra da segunda. Unha letra pode 
corresponder a máis dun número (1 punto): 

1) Dorsal oceánica. 2) Arco illa. 3) Zona de subdución. 4) Plano de Benioff. 5) Fallas transformantes. 6) Rift. 7) Fallas 
directas. 8) Prisma de acreción. 9) Fosa oceánica. 10) Fallas inversas. 

A) Límite diverxente. B) Límite converxente. C) Límite  conservativo 
 
4. Define os seguintes termos (2 puntos, 0,5 puntos/definición):  

Metasomatismo - Corrente de convección – Polimorfismo - Supercontinente 
 
5. Copia as seguintes frases no caderno de exame, completando cada unha coa palabra que falta (1 punto, 0,2 
puntos/frase): 

5.1. A  descompresión provoca a aparición de fracturas no granito, denominadas ___________________________. 
5.2. Un ________________ é un corpo intrusivo tabular formado polo recheo das fracturas que atravesan as rochas 
encaixantes. 
5.3. O Macizo Ibérico está formado por materiais afectados pola Oroxenia _________________________________. 
5.4. No metamorfismo  de contacto o factor físico máis importante é a _________________. 
5.5. Nunha dobra __________________________ os estratos máis recentes están no centro ou núcleo. 

 


