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XEOLOXÍA  
 
Instrucións: a proba componse de dúas opcións A e B. Só se poderá contestar 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. Describe os procesos de meteorización química nos que intervén a auga. 
1.2. Realiza un esquema do perfil do solo, definindo os principais horizontes. 
1.3. Compara as formas de transporte e as características dos sedimentos que se orixinan no medio fluvial e no 
medio glaciar. 

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

 2.1. Indica que tipo de límites se establecen entre as placas tectónicas que corta a liña A – B.  
2.2. Indica onde se localizan os hipocentros ou focos sísmicos máis profundos e por que.  
2.3. En que zonas da recta A – B se produce magmatismo e cales son as causas deste?  

 

 
 

 
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) Entre 45 %-55 % de sílice. 2) Máis do 65 % de sílice. 3) Orixina basaltos. 4) Orixina gabros. 5) Orixina granitos.  
6) Orixina riolitas. 7) É moi viscoso. 8) É moi fluído. 9) Alcanza facilmente a superficie terrestre. 10) Xeralmente 
solidifica no interior da codia terrestre. 

A) Magma básico. B) Magma ácido.  
 
4. Define os seguintes termos (2 puntos, 0,5 puntos/definición): 

Anticlinal -  Mena – Xistosidade - Facies metamórfica 
 
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 erupción volcánica poden desprenderse tres tipos de produtos: gases, lava e ___________________. 
5.2. No metamorfismo de contacto o factor físico máis importante é a __________________________________. 
5.3. A unidade estrutural básica dos silicatos vén dada por un átomo de silicio central, unido a catro átomos de 
osíxeno que ocupan os vértices dun __________________ imaxinario. 
5.4. A ___________________________ é a resistencia que opoñen os minerais a ser raiados. 
5.5. A infiltración de auga no terreo depende da porosidade e ______________________________________. 
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OPCIÓN B 
 

1. Responde as seguintes cuestións relacionadas coa tectónica de placas (3 puntos, 1 punto por cuestión): 
1.1. Explica en qué consiste a teoría da deriva continental. 
1.2. Define placa litosférica. 
1.3. Explica en qué consiste o plano de Benioff. 

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

2.1. Indica os tipos de contactos entre 5 e 6, 1 e 5, 2 e 5. Sinala o tipo de falla, razoando a túa resposta. 
2.2. Nomea e ordena cronoloxicamente, do máis antigo a máis moderno, os acontecementos xeolóxicos. 
2.3. Indica que oroxenia é a responsable da deformación que afecta aos materiais  2 e 3,  e cal aos materiais 5 e 6. 

 
1- Gneises precámbricos. 2- Calcarias con Fusulina. 3- Conglomerados e areas con restos de flora pérmica.  

4- Andesitas. 5- Areas con pegadas de dinosauros. 6- Calcarias con Hildoceras. 

 

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) Lignito. 2) Pegmatita. 3) Brecha. 4) Caliza. 5) Marga. 6) Gneis. 7) Gabro. 8) Cuarcita. 9) Basalto. 10) Andesita. 

A) Rochas ígneas ou magmáticas. B) Rochas sedimentarias. C) Rochas metamórficas.  

4. Define os seguintes termos (2 puntos, 0,5 puntos/definición):  
Hidrólise – Karst – Epicentro - Acuífero 

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

5.1. Os minerais da clase _______________ pódense recoñecer porque ao botarlles ácido clorhídrico reaccionan 
producindo efervescencia. 
5.2. Unha areísca rica en cuarzo sometida a metamorfismo transfórmase nunha _________________________. 
5.3. A fórmula FeS2 corresponde ao mineral __________________________. 
5.4. Os _______________________ son as rochas magmáticas extrusivas que forman a parte superior da codia 
oceánica. 
5.5. A erosión_____________________________dá lugar a vales con forma de artesa. 


