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OPCIÓN A 

 

1.  A resposta correcta valorarase cun máximo de 3 puntos (1 punto por cuestión). 
1.1. Máx. 1 pto.: 0,50 ptos. pola explicación correcta de chaira de inundación dun río; 0,50 ptos. pola 
explicación correcta de que  son os meandros e como evolucionan. 
1.2. Máx. 1 pto.: 0,50 ptos. por indicar correctamente os principais compoñentes do solo; 0,50 ptos. pola 
explicación correcta das propiedades de textura e estrutura do solo. 
1.3. Máx. 1 pto.: 0,50 ptos. pola explicación correcta dos principais procesos e formas de erosión eólica; 
0,50 ptos. pola explicación  correcta dos principais procesos e formas de sedimentación eólica. 
 

2.  A resposta correcta valorarase cun máximo de 3 puntos (1 punto por cuestión). 

2.1. Máx. 1 pto.: 0,50 ptos. por identificar as bandas que se amosan na figura coas anomalías magnéticas 
que se atopan a ambos lados das dorsais oceánicas; 0,50 ptos. por explicar correctamente a orixe das 
anomalías magnéticas como resultado da orientación dos minerais magnéticos nas rochas da litosfera 
oceánica segundo a orientación do campo magnético terrestre no momento da súa formación.  
2.2. Máx. 1 pto.: 0,50 ptos. por identificar correctamente o proceso xeolóxico que se mostra na figura 
(secuencia a, b, c) (expansión do fondo oceánico cun ritmo descontinuo, o que, combinado co cambio de 
polaridade do campo magnético, contribúe á xénese das anomalías magnéticas); 0,50 ptos. pola 
explicación de como o seu coñecemento contribuíu a sustentar a teoría da tectónica de placas 
(demostración da xénese de litosfera oceánica nas dorsais oceánicas, por arrefriamento e consolidación 
do magma xerado baixo as dorsais debido ao descenso de presión, na parte ascendente dunha célula de 
convección, e desprazamento lateral da litosfera oceánica) . 
2.3. Máx. 1 pto.: 0,50 ptos. por relacionar este fenómeno cun bordo de placa construtivo ou diverxente; 
0,50 ptos. por indicar cando menos dous procesos xeolóxicos asociados, como magmatismo (formación de 
rochas ígneas plutónicas, coma o gabro, ou volcánicas coma o basalto), ou sismicidade de foco superficial. 

 

3.  A resposta correcta valorarase cun máximo de 1 punto (0,1 pto. por emparellamento correcto). 

A-2, B-1 C-3, D-1, E-2, F-3, G-1, H-3, I-2, J-1 

4. A resposta correcta valorarase cun máximo de 2 puntos (0,5 ptos./definición completa). 
 

5. A resposta correcta valorarase cun máximo de 1 punto ( 0,2 ptos./frase correctamente construída).  
A modo de exemplo, aínda que pode haber outras redaccións correctas:   

- A anatexia é o proceso de fusión parcial que se produce no límite superior do metamorfismo e que 
da lugar á migmatita. 

- A calcaria é unha rocha sedimentaria de precipitación química, formada maioritariamente por 
carbonatos. 

- A lutita é unha rocha sedimentaria detrítica que, sometida a metamorfismo, pode dar lugar a unha 
lousa. 

- A compactación e a cementación son dous procesos característicos da diaxénese. 
- O lignito é unha rocha sedimentaria organóxena de tipo carbón. 

 

 

 



  
OPCIÓN B 

 
1. A resposta correcta valorarase cun máximo de 3 puntos (1 punto por cuestión). 
1.1. Máx. 1 pto.: 0,50 ptos. por indicar correctamente as diferenzas entre meteorización física e química; 
0,50 ptos. pola descrición correcta dun exemplo concreto para cada tipo. 
1.2. Máx. 1 pto.: 0,50 ptos pola defición correcta de  diaxénese; 0,50 ptos. pola explicación completa e 
correcta dos procesos dos que consta. 
1.3. Máx. 1 pto.: 0,20 ptos.  por indicar correctamente cada un dos axentes xeolóxicos que  orixinan as 
formas de modelado. 

 
2. A resposta correcta valorarase cun máximo de 3 puntos (1 punto por cuestión). 
2.1. Máx. 1 pto.: 0,50 ptos. por indicar correctamente os tipos de contactos entre 3 e 5 (concordante, 

acéptase calquera tipo de contacto concordante se se explica debidamente e é compatible coa figura), e 
1 e 3 (inconformidade, pero non se penaliza se a reposta é discordancia angular); 0,50 ptos. por 

identificar correctamente o tipo de falla (inversa), razoando a resposta.  

2.2. Máx. 1 pto. se a orde cronolóxica é totalmente correcta; 0,75 se hai un erro; 0,25 se hai dous erros; 0 
se hai máis de dous erros no ordeamento; réstase 0,15 ptos. pola omisión de cada episodio de erosión. 
2.3. Máx. 1 pto.: 0,50 ptos. pola identificación correcta dos tipos de metamorfismo que aparecen no corte 
e  dos materiais que se ven afectados (rexional, que deu lugar ás lousas, e de contacto que produce a 
auréola de contacto arredor do plutón granítico); 0,50 ptos. se se explica a súa orixe (as lousas proceden 
de rochas sedimentarias detríticas finas, de tipo lutita,  sometidas a un metamorfismo rexional (cambios 
en P e T) de baixo grao, mentres que a auréola producira cambios nas lousas preexistentes, debido ao 
aumento de temperatura pola proximidade do magma que está a consolidar, producindo rochas de tipo 
corneana o cornubianita) . 

 

3. A resposta correcta valorarase cun máximo de 1 punto (0,1 pto. por emparellamento correcto). 

1-D, 2-I, 3-C, 4-J, 5-E, 6-G, 7F, 8-H, 9-B, 10-A. 

 

4. A resposta correcta valorarase cun máximo de 2 puntos (0,5 ptos./definición completa). 
 

5.  A resposta correcta valorarase cun máximo de 1 punto ( 0,2 ptos./frase correctamente construída).  
A modo de exemplo, aínda que pode haber outras redaccións correctas:   

- A peridotita é unha rocha plutónica ultrabásica cun contido baixo de sílice (< 45 %) 

- O Cretáceo é u período da Era Mesozoica 

- O gneis é unha rocha metamórfica que presenta unha textura con orientación de tipo foliación 

- O Trilobites é un fósil guía da Era Paleozoica 

- A brecha é unha rocha sedimentaria detrítica, caracterizada pola presencia de fragmentos grosos 
angulosos 

 

 

 

 


