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1. Introdución 
A materia: liñas xerais 

Os contidos da materia configúranse ao redor de dous grandes aspectos: o estudo dos sis-
temas terrestres e as súas interaccións co sistema humano. 

A materia de Ciencias da Terra  proporciona os coñecementos necesarios para entender a 
dinámica do noso planeta, interpretar o seu pasado, predicir o seu futuro e ofrecer propos-
tas de solución a diversos problemas que a sociedade ten formulados, como a investiga-
ción sobre fontes alternativas de enerxía, o abastecemento de materias primas para satisfa-
cer as necesidades dunha sociedade en continuo crecemento e desenvolvemento, os impac-
tos ambientais e o quecemento global do planeta, así como os factores que inciden neles. 
Os seres vivos e os ecosistemas son sistemas complexos nos cales se establecen infinidade 
de relacións entre os seus compoñentes Cando introducimos unha modificación nalgún 
destes sistemas non é fácil predicir cales van ser as consecuencias sobre os seus elementos 
e os seus posibles desequilibrios. 

As Ciencias da Terra abordan cuestións ambientais de alcance mundial, rexional e local, 
como a emisión  de gases causantes da choiva ácida e do incremento do efecto invernadoi-
ro, o tratamento do lixo, a sobreexplotación dos caladoiros, as mareas negras, etc. Dotará 
ao alumnado, ao futuro cidadán, dos coñecementos e da capacidade de extraer conclusións 
respecto ao uso eficaz e sustentable das fontes de enerxía, da auga e, en xeral, dos recursos 
terrestres e respecto á deterioración do ambiente. En definitiva, facilitaralles a información 
necesaria para tomar decisións importantes para as súas vidas, como persoas e como 
membros da sociedade. 

Libro de texto 

Autor/es: Medina Martínez, Manuel; Quevedo Sánchez, Manuel; Ramos Martínez, Sergio. 

Ciencias da Terra e do Medio Ambiente. EDICIÓNS XERAIS DE GALICIA S.A. 

 I.S.B.N.: 978-84-9782-997-7 

Distribución temporal das unidades 

Os contidos de Ciencias  da Terra e ambientais, segundo o Decreto 126/2008 (DOG do 23 
de xuño de 2008), organízanse en tres bloques de contidos: 

Bloque I. Iníciase cunha introdución sobre o concepto de medio natural e o enfoque que se 
lle dará a materia. 

Bloque II. Constitúe o núcleo central da materia. Nel estúdanse os diferentes subsistemas 
naturais: a xeosfera, a hidrosfera e a atmosfera, facendo especial referencia ao clima e á 
biosfera. 

Bloque III. É unha recapitulación na que se estudan os indicadores do estado do planeta, 
as repercusións dos problemas ambientais e as súas posibles solucións, propoñendo alter-
nativas desde o punto de vista global como o desenvolvemento sustentable e outros ins-
trumentos, como a educación ambiental e medidas lexislativas. 

Abórdanse nela contidos comúns de carácter procedemental, como é a busca e selección 
de información, o emprego das TIC, a lectura e análise de textos científicos, a elaboración 
de informes sobre problemas ambientais ou o recoñecemento da necesidade dun desenvol-
vemento sustentable. Estes contidos non terán asignado un bloque concreto, senón que se  
traballaran de modo transversal en cada un dos tres bloques de contidos. 
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Estes bloques de contidos distribúense en tres avaliacións e organízanse para o seu estudo 
en unidades didácticas (u.d.) coincidentes coas do libro de texto. 

 

Avaliación Unidades temporalización 

1ª avaliación  u.d 1. O medio ambiente 

u.d. 2. As tecnoloxías da información ambiental 

u.d. 3.  A atmosfera 

u.d. 4.  A atmosfera e a humanidade 

u.d. 5.  A  hidrosfera 

u.d. 6  A  hidrosfera e a humanidade 

1 semana 

1 semana 

2 semanas 

2-3 semanas 

2 semanas 

2 Semanas 

2ª avaliación u.d. 7  A xeosfera 

u.d 8. A xeosfera e a humanidade 

u.d. 9. A biosfera 

u.d. 10  A biosfera e a humanidade 

1 semana 

2 semanas 

2 semanas 

2 semanas 

3ª avaliación u.d. 11. O solo como interfase 

u.d. 12. 0 medio  litoral como interfase 

u.d. 13  A paisaxe como indicador da saúde ecolóxica 

u.d. 14.  Xestión sustentable do medio ambiente 

 

2 semanas 

2 semanas 

1 semana 

1 semana 

 

Nesta modalidade de ensino, o semipresencial, vostede debe asumir o papel principal  na 
aprendizaxe. Debe organizar os seus tempos de estudo tentando levar a materia ao día, 
aproveitando  as clases de titoría de orientación para resolver as dúbidas que lle vaian xur-
dindo no estudo dos contidos e asistindo con regularidade ás clases lectivas. 

Debe de ter en conta que esta é unha materia multidisciplinar e de síntese, de aplicación 
doutras ciencias. Isto fai necesario pór en xogo os coñecementos adquiridos nos cursos an-
teriores relativos ao medio natural, impartidos nas materias de bioloxía e xeoloxía,  física 
e química e xeografía, ademais dos que se obteñen de maneira informal e que están pre-
sentes nos medios de comunicación. 

Aínda que  nesta materia o coñecemento dos contidos é importante, o fundamental é a 
aplicación dos mesmos en casos prácticos, reais ou ficticios. Debe prestar especial aten-
ción ás actividades de interpretación de información a partir dun texto, dunha gráfica, du-
nha táboa ou dunha figura. 

Apartados do traballo en cada unha das unidades 

En cada unidade didáctica atopará os seguintes apartados: 

� Os criterios de avaliación, que lle indican o que debe de saber ao remate de cada unida-
de.  

� As suxestións para o estudo, nas que se lle indicarán aqueles puntos nos que debe facer 
especial fincapé, así como coñecementos previos que precisa para o estudo da unidade. 

� As actividades de autoavaliación coas que vostede poderá avaliar o grao de coñecemen-
to acadado, contrastando as súas respostas coas do solucionario recollido ao final da 
unidade 

� As actividades de titoría, que debe resolver para comentalas despois co profesor/a ti-
tor/a nas titorías correspondentes. 
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As titorías lectivas e de orientación 

Esta materia, ao igual que o resto de materias do bacharelato semipresencial, conta con ti-
torías nas que un/unha profesor/a titor/a guiará a aprendizaxe. Estas titorías son de dous ti-
pos: lectivas e de orientación. 

� As titorías lectivas son de asistencia obrigatoria (agás en circunstancias acreditadas, 
previa petición do interesado/a). Nelas abordaranse aqueles aspectos fundamentais de 
cada unidade, así como aqueles que presentan maior dificultade. Tratarase de relacio-
nar, se é posible, os contidos con outros temas xa estudados. Por último, planificarase o 
traballo a levar a cabo nesa semana e as actividades a realizar. 

� Nas titorías de orientación, solucionaranse as dúbidas que se susciten no estudo dos 
contidos e actividades programadas así como os problemas atopados no desenvolve-
mento do  traballo autónomo. Tamén pode solicitar orientacións e consellos para o me-
llor aproveitamento do seu estudo.  

Lecturas recomendadas 

Recomendámoslle a lectura de “La Tierra herida. Que mundo heredarán nuestros hijos? 
Miguel Delibes y Miguel Delibes de Castro, editorial Destino. 
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2. Unidade 1. O medio ambiente 
Criterios de avaliación 

Nesta unidade os criterios de avaliación son os seguintes: 

� Recoñecer o concepto de medio ambiente. 

� Interpretar a Terra e o medio ambiente como sistemas. 

� Comprender a necesidade da interdisciplinariedade no estudo científico da Terra e do 
medio ambiente. 

� Describir as transformacións sufridas polo sistema Terra. 

� Describir as interaccións da sociedade humana co medio ambiente e valorar as repercu-
sións producidas. 

Suxestións para o estudo 

Nesta unidade debe facer especial fincapé:  

� Na comprensión dos conceptos medio ambiente, sistemas e dinámica de sistemas, que 
axudará no estudo da materia.  

� No coñecemento da historia da vida na Terra, que permitirá comprender a relación en-
tre a xeosfera, a atmosfera, a hidrosfera e a biosfera, e como cada unha delas inflúe nas 
outras. 

� Na regulación da temperatura na Terra e todos os factores que inflúen nesa regulación. 
As definicións de recurso, residuo e impacto.  

� Na diferenza entre as tres fases da relación do ser humano co medio ambiente, os recur-
sos e enerxías utilizados e os impactos producidos en cada unha desas fases. 

� Hai varias páxinas web que poden facilitar o estudo desta unidade: 

– Libro en formato PDF que desenvolve as ideas básicas sobre a teoría xeral de siste-
mas, en castelán:  

http://www.isdefe.es/webisdefe.nsf/web/la+teoria+general+de+sistemas/$file/teoria.pdf 

– Información da wikipedia sobre a teoría de sistemas, en castelán (máis extensa) e en 
galego (máis resumida):  

http://es.wikipedia.org/wiki/Teoria_de_sistemas; 
http://gl.wikipedia.org/wiki/Teoria_de_sistemas 

– Texto sobre a dinámica de sistemas onde se comentan os principios básicos, en cas-
telán:  

http://www.isdefe.es/ Seguir a seguinte ruta: Centro de documentación – Monografías – 
Serie Azul – Dinámica de sistemas 

– Información da Wikipedia sobre a hipótese de Gaia de Lovelock (máis extensa en 
castelán):  

http://gl.wikipedia.org/wiki/Hipotese_Gaia ; 
http://es.wikipedia.org/wiki/Hipotesis_de_Gaia 
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Actividades de autoavaliación 

Concepto de medio ambiente 

� Actividade 2 da páxina 34. 

As ciencias ambientais 

� Actividade 5 da páxina 34. 

A teoría de sistemas 

� Actividade 6 da páxina 34. 

� Actividade 9 da páxina 23. 

O sistema Terra 

� Actividades 14 e 16 da páxina 27. 

O sistema Terra e a humanidade 

� Actividade 11 da páxina 34. 

� Actividade 17 da páxina 29. 

Relación da humanidade co medio ambiente ao longo da historia 

� Actividade 25 da páxina 33. 

� Actividade 14 da páxina 34.  

Actividades de titoría 

� Actividade 9 da páxina 23. 

� Actividades 12 e 13 da páxina 25. 

� Actividade 19 da páxina 29. 

� Actividade 25 da páxina 33. 

� Actividades 1, 2, 4, 9, 12 e 13 da páxina 34. 

3. Unidade 2. As tecnoloxías de infor-
mación ambiental  
Criterios de avaliación 

Nesta unidade os criterios de avaliación son os seguintes: 

� Recoñecer as técnicas actuais para o estudo ambiental e a prevención de riscos e coñe-
cer os principios que rexen a teledetección, o uso de satélites, o GPS, os SIX e os pro-
gramas de simulación ambiental, e de interpretación de imaxes sinxelas tomadas por sa-
télites. 

� Enumerar as diferentes aplicacións das tecnoloxías actuais no estudo ambiental e a pre-
vención de riscos, e explicar a importancia dos modelos de simulación na planificación 
de riscos e no estudo do medio ambiente. 
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� Definir risco, vulnerabilidade, perigo e exposición; relacionar os factores de risco entre 
si e valorar un risco determinado, recoñecer os factores de risco en situacións expostas 
mediante textos, fotografías ou debuxos. 

� Clasificar os diferentes tipos de riscos e recoñecer os riscos da súa localidade ou de zo-
nas determinadas do país. 

� Describir os métodos de prevención de riscos que están ao dispor das persoas e as ac-
cións que se poden emprender para minimizar os danos causados por un evento catas-
trófico. 

Suxestións para o estudo 

Nesta unidade debe prestar especial atención: 

� Á importancia e á necesidade dos sistemas de teledetección nas ciencias ambientais e ás 
técnicas que utilizan para iso. 

� Os conceptos de risco e os seus factores. 

Hai varias páxinas web que poden facilitar o estudo desta unidade: 

– Imaxes de satélite da Terra obtidas pola ESA. En inglés:  

 http://earth.esa.int/satelliteimages/  

– Imaxes de satélite da NASA; marcando sobre Natural Hazards poden verse imaxes 
de riscos naturais. En inglés: http://earthobservatory.nasa.gov/  

– Páxina da ESA sobre teledetección, monitorización de desastres, o cambio global, en 
castelán. Tamén sobre procesamento de imaxes en inglés: 

 http://www.eduspace.esa.int/eduspace/main.asp?ulang=es 

– Páxina web con contidos alcanzables sobre teledetección, funcionamento dun GPS e 
do SIX. En castelán: http://www.fcagr.unr.edu.ar/mdt/GTS/Zonaedu/pagintrod.htm 

Actividades de autoavaliación 

Fontes de información ambiental. Teledetección. Sistemas de información xeográfica. 
Simulación ambiental e programas ambientais internacionais 

� Actividades 1 e 8 da páxina 54. 

� Actividade 9 da páxina 47. 

Os riscos ambientais 

� Actividades 11, 12 e 13 da páxina 54. 

� Actividade 15 da páxina 53. 

Actividades de titoría 

� Actividade 4 da páxina 42. 

� Actividade 10 da páxina 49. 

� Actividade 12 da páxina 51. 

� Actividade 14 da páxina 53. 

� Actividades 10 e 14 da páxina 54. 
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4. Unidade 3. A atmosfera 
Criterios de avaliación 

Nesta unidade os criterios de avaliación son os seguintes: 

� Describir o proceso histórico de formación da atmosfera e a súa composición actual. 

� Describir a estrutura en capas da atmosfera, a composición, propiedades de cada unha 
delas e  a distribución dos gases que as compoñen. 

� Explicar o papel de  regulador climático e de filtro  protector que exerce a atmosfera 

� Describir os fenómenos que se producen por mor da dinámica vertical e horizontal da 
atmosfera. 

� Recoñecer os principais fenómenos meteorolóxicos, as súas causas e as súas conse-
cuencias. 

� Explicar os factores que condicionan o clima. Identificar as principais zonas climáticas 
a nivel mundial e analizar o clima de Galicia no contexto ibérico. 

Suxestións para o estudo 

Nesta unidade debe facer especial fincapé na estrutura e composición atmosférica. Será 
moi útil elaborar esquemas cos compoñentes da atmosfera e a súa distribución nas distin-
tas capas. Debe relacionar esas distintas capas coa súa función a nivel atmosférico. Deberá 
prestar especial atención ao estudo dos gradientes térmicos (GTV, GAS, GAH). A elabo-
ración de esquemas sobre as células convectivas, situándoas sobre o globo terráqueo, axu-
daralle a entender a distribución das diferentes zonas climáticas. 

� Hai varias páxinas web que lle poden facilitar o estudo desta unidade: 

– Páxina na que aparece información meteorolóxica, información de satélites, mode-
los, artigos relacionado co clima. http://www.meteored.com/ 

– Páxina da axencia estatal de meteoroloxía. Contén información sobre o clima do no-
so país e sobre a situación meteorolóxica a tempo real. 

 http://www.aemet.es/es/portada 

� Vídeos relacionados coa unidade: 

– Los fenómenos atmosféricos. DIDAVISIÓN. Near TV. Inclúe información sobre a 
composición e estrutura da atmosfera, así como os procesos climatolóxicos e os seus 
métodos de estudo. 

– La aparición del oxígeno. El planeta milagroso. RTVE. Describe a evolución da Te-
rra nos seus primeiros momentos, a súa colonización polos seres vivos e o desenvol-
vemento da capacidade fotosintética e o posterior enriquecemento da atmosfera nese 
gas. 

– La atmosfera, nuestra capa protectora. El planeta milagro. RTVE. Descrición deta-
llada da estrutura e funcións da atmosfera. 

� Bibliografía xeral: 

– Mingorance, A. Climatología básica. Ediciones Akal (1989) 
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Actividades de autoavaliación 

Orixe e evolución da atmosfera 

� Realice a actividade 1 da páxina 61. 

Composición e estrutura da atmosfera 

� Sinale os límites das diferentes capas da atmosfera indicando o seu nome sobre a figura 
adxunta , á vez que indica a variación da temperatura coa altura. 

 

� Realice a actividade 2  da páxina 84. 

� Realice as actividades 5 e 6 da páxina 64. 

Funcións da atmosfera 

� Realice as actividades 4, 5 e 6  da páxina 82. 

Dinámica atmosférica 

� Realice as actividades 1 , 4, 7, 8, 12 e 13 da páxina 84. 

� Realice a actividade 9 da páxina 69. 

Clima e tempo atmosférico 

� Realice a actividade 14 da páxina 75. 

� Realice a actividade 15 da páxina 77. 

� Realice a actividade 17 da páxina 78. 

� Realice a actividade 20 da páxina 81. 

� Defina gota fría. 

� Realice as actividades 17 e 22 da páxina 82. 

Actividades de titoría 

� Realice a actividade 2 da páxina 61. 

� Realice as actividades 7 e 8 da páxina 66. 

� Responda ao “razoa” da páxina 67. 

� Realice a actividade 10 da páxina 71. 

� Realice a actividade 11 da páxina 72. 



 14 

� A seguinte páxina web contén información sobre o clima en Galicia:  
http://www.meteogalicia.es/galego/observacion/informesclima/informesclima.asp. Cos 
datos do informe climatolóxico de 2008 que figuran nela, trate de elaborar un climo-
grama da súa zona. 

� Lea o seguinte texto e responda ás cuestións que se formulan a continuación: 

A Baixa California comezou a sentir o impacto de Jimena, que se achega á zona coa 
forza dun furacán categoría catro, é dicir ventos de ata 250 quilómetros por hora con re-
fachos de case 300 quilómetros por hora, choivas torrenciais e marusías que ameazan, 
como primeiro punto, a zona turística dos Cabos, na punta desta península do noroeste 
mexicano. Tras acadar a categoría máxima de cinco durante a noite, Jimena achégase á 
costa con menos potencia, pero non por iso menos perigoso. 

O furacán Jimena, con refachos de 305 km hora, atravesa o Pacífico mexicano rum-
bo á península de Baixa California. Cualificado con categoría 5 de extrema perigosi-
dade, este é o furacán máis perigoso dos últimos anos. Jimena, cun diámetro de ollo de 
18 quilómetros, con aneis concéntricos e ventos sostidos de 250 quilómetros por hora 
movíase cara ao norte noroeste, en paralelo á costa, a 19 quilómetros por hora, con ven-
tos furacanados que se estendían a uns 75 quilómetros do seu centro. 

O Servizo Meteorolóxico Nacional de México (SMN) pediu á poboación de Baixa 
California que atenda as medidas aconselladas polo Sistema Nacional de Protección Ci-
vil e rogou aos habitantes dos Estados do occidente e noroeste do país manterse alerta 
pola presenza de chuvias de fortes a intensas, inundacións en partes baixas e corremen-
tos de terra en zonas de montaña, así como á navegación marítima que está nas inme-
diacións do furacán por risco de choiva e ondas elevadas. ELPAÍS.com 01/09/2009 

– Coa axuda da información que aparece na seguinte páxina web: 
http://www.elmundo.es/elmundo/2003/graficos/jun/s2/huracan.html. trate de expli-
car como puido orixinarse este furacán e o significado da clasificación dos furacáns 
en categorías. 

– Sería normal a formación dun furacán na costa oriental da Península Ibérica? Razoe 
a súa resposta. 

– Que outras denominacións son aplicables aos furacáns? 

� Realice a actividade 12  da páxina 82. 

5. Unidade 4. A atmosfera e a humani-
dade 
Criterios de avaliación 

Nesta unidade os criterios de avaliación son os seguintes: 

� Identificar cales son os contaminantes atmosféricos de orixe natural e cales son de orixe 
antrópica. Diferenciar entre contaminantes primarios e secundarios. 

� Identificar as principais fontes de contaminación e describir os efectos que producen. 

� Describir o modo en que as condicións atmosféricas, topográficas e climatolóxicas in-
flúen na contaminación atmosférica. Brisa mariña, brisa de montaña e illa térmica. 

� Describir os fenómenos que producen: a deterioración da capa de ozono, o incremento 
do efecto invernadoiro, a formación da choiva ácida, a formación dos distintos tipos de 
smog. 

� Identificar as medidas de control que se poden exercer sobre a contaminación atmosfé-
rica de orixe antrópica. 
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� Recoñecer os recursos atmosféricos, o modo no que poden ser aproveitados polo ser 
humano e os seus beneficios a nivel global. 

� Analizar os cambios climáticos da historia da Terra e a influencia do ser humano no 
cambio climático actual. 

Suxestións para o estudo 

� Nesta unidade debe facer especial fincapé en comprender a definición de substancia 
contaminante e diferenciar entre contaminantes primarios e secundarios. Retome os co-
ñecementos adquiridos na unidade anterior sobre os compoñentes e a dinámica atmos-
férica. 

� Aínda que non se tratan dun xeito específico, debe ter en conta que algunhas formas de 
enerxía, como o ruído e a iluminación, tamén son fontes de contaminación. 

� Preste especial atención ás actividades de autoavaliación, nelas poderá ver a aplicación 
dos contidos conceptuais a situacións reais.  

� Como comprobará nas actividades, non se aborda o apartado correspondente aos riscos 
asociados a atmosfera, xa que se mencionaron na unidade anterior no apartado “tempo 
e clima”. 

� Hai varias páxinas web que lle poden facilitar o estudo desta unidade: 

– Documental do político norteamericano Al Gore, no que describe os cambios e cau-
sas do cambio climático (quecemento  global da Terra). 

 http://www.youtube.com/watch?v=BeX6w4SwzpY 

– Páxina que contén información diversa sobre os efectos a tempo real que o cambio 
climático está a producir sobre os ecosistemas naturais. http://www.cambio-
climático.com/ 

– Páxina web pertencente ao Goberno de Navarra que inclúe información sobre o in-
cremento do efecto invernadoiro, diminución da capa de ozono, ozono troposférico, 
smog fotoquímico e contaminación transfronteiriza. 

 http://calidaddelaire.navarra.es/calidadaire/efectosglobales_efectoinvernadero.cfm 

 

Actividades de autoavaliación 

Contaminación atmosférica 

� Realice a actividade 10 da páxina 94. 

� Realice a actividade 15 da páxina 100. 

� Realice a actividade 16 da páxina 102. 

� Realice as actividades 1, 8, 12, 14, 16 e 19 da páxina 108. 

� Realice as actividades 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 e 12 da páxina 110. 

Recursos atmosféricos 

� Realice a actividade 23 da páxina 108. 

� Realice a actividade 9 da páxina 110. 

Os cambios climáticos na historia da Terra. O cambio climático actual 

� Realice a actividade 21 da páxina 106. 
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Actividades de titoría 

� PAAU 2007. Conteste ás  cuestións que se formulan despois do texto. 

O Goberno opta por almacenar parte do CO 2  baixo terra. Esta medida é moi critica-
da polos ecoloxistas - consideran que non vai á raíz do problema - pero é avalada polos 
científicos de Nacións Unidas - todo o que reduza a concentración de CO2 na atmosfera 
é bo, din. A estratexia aposta por “localizar fontes e localizacións” e detallar “o poten-
cial de almacenamento do subsolo”. O plan pretende “aumentar a superficie forestal 
mediante accións de reforestación de terras agrícolas abandonadas ou degradadas tendo 
en conta o cambio climático previsto”. O obxectivo é que o número de árbores aumente 
a pesar dos incendios e aumente polo menos o 2% a absorción das emisións de España. 
Esta é a folla de ruta para alcanzar o Protocolo de Kioto. Ou, polo menos, intentalo. Pe-
ro fai falta cumprila. (El País, 11 febreiro 2007). 

– Por que os países desenvolvidos tratan de reducir o nivel de emisións de CO2? Por 
que a reforestación é importante para combater o cambio climático? 

–  Explique brevemente a que se refire o Protocolo de Kioto. 

– Cite e comenta brevemente dúas actividades humanas que aumenten e outras dúas 
que diminúan a concentración de CO2  na atmosfera. 

– Que é o efecto invernadoiro e que relación ten co aumento de CO2  na atmosfera? 
Cales son os dous gases principais do efecto invernadoiro e as súas fontes de emi-
sión? 

–  Como influíu o home na suba das temperaturas? 

– Que consecuencias pode traer consigo o aumento da temperatura no planeta? 

� PAAU 2002. Conteste ás cuestións que se formulan a continuación do texto. 

“A temperatura incrementouse en Europa 0,8ºC desde 1890 e prevese que siga au-
mentando nas próximas décadas; a cantidade de ozono atmosférico sobre Europa dimi-
nuíu un 5% entre 1975 e 1995, permitindo que chegue á superficie terrestre unha maior 
cantidade de radiación ultravioleta. Incrementouse a incidencia de acontecementos me-
teorolóxicos extremos que provocaron inundacións en diversos países europeos. Os 
principais efectos sobre a saúde non están relacionados directamente coas causas climá-
ticas, pero si poden relacionarse con cambios ecolóxicos complexos, tales como cam-
bios nos usos do solo, migración forzada (debido ao incremento do nivel do mar, por 
exemplo), etc. Cambios na distribución de axentes infecciosos e os seus vectores de dis-
tribución poden ser os primeiros sinais destes cambios ecolóxicos e sinerxía”  

(Revista Naturopa, nº 90) 

– Explique a dependencia entre o clima e os efectos aos que alude o texto. Deberá in-
dicar as consecuencias directas sobre a superficie terrestre e as súas posibles in-
fluencias sobre o benestar humano.  

– Mencione os principais gases responsables do cambio climático indicando os focos 
emisores de cada un deles  

– Explique brevemente o mecanismo de destrución da capa de ozono. 

– No cumio de Kioto, sobre cambio climático, a porcentaxe de redución de gases con 
efecto invernadoiro aprobado non é igual para todos os países que participaron nela. 
Cales cre que poden ser as razóns desta decisión adoptada?  

– Explique en que consisten outros dous efectos, non mencionados directamente no 
texto, provocados pola presenza de substancias contaminantes na atmosfera e cuxas 
consecuencias se manifesten a escala rexional e global. 

� Investigue e realice un breve informe sobre os distintos procedementos para a avalia-
ción da calidade do aire: redes de vixilancia, métodos de análise, indicadores biolóxicos 
e emprego de sensores LIDAR. 
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� Realice a actividade 1 da páxina 86. 

� Realice a actividade 8 da páxina 93. 

� Realice a actividade 12 da páxina 96. 

� Realice a actividade 22 da páxina 108. 

6. Unidade 5. A hidrosfera 
Criterios de avaliación 

Nesta unidade os criterios de avaliación son os seguintes: 

� Clasificar e describir as principais características dos tipos de augas da hidrosfera indi-
cando a porcentaxe que ocupa cada unha delas sobre o total. 

� Describir o ciclo da auga e analizar o balance hídrico deste ciclo. 

� Explicar a dinámica da hidrosfera identificando as causas que a producen.  

� Describir a dinámica da hidrosfera a nivel oceánico (as ondas, as correntes mariñas e as 
mareas) e a nivel continental. 

� Describir os procesos que provocan a situación especial coñecida como “El Niño” e os 
efectos que produce tal situación. 

Suxestións para o estudo 

� Nesta unidade debe facer especial fincapé en elaborar esquemas sobre a clasificación 
das augas da hidrosfera coas súas característica e sobre o ciclo da auga, diferenciando 
entre o seu ciclo interno e o ciclo externo. 

� Debe esforzarse en comprender as correntes mariñas e a súa relación coa dinámica at-
mosférica. 

� Sería conveniente que repasase conceptos sobre as características da auga vistas en cur-
sos anteriores ou na materia de Bioloxía. Tamén aparecen nas páxinas 114 e 115 do li-
bro de texto. 

� Os contidos en relación as augas superficiais e subterráneas seranlle de utilidade para a 
unidade 8. 

� Aínda que nas actividades non se trate a orixe e evolución da hidrosfera, é recomenda-
ble a lectura deste apartado para comprender a evolución conxunta da hidrosfera, at-
mosfera, xeosfera e biosfera, e os procesos que deron lugar á Terra tal e como é hoxe. 

� Hai varias páxinas web que lle poden facilitar o estudo desta unidade: 

– Páxina na que se recolle un resumo da dinámica da hidrosfera prestando especial 
atención ás correntes oceánicas: 

http//cremc.ponce.inter.edu/2daedición/artículo2.htm. 

– Páxina que describe a distribución e a dinámica xeral dos mares e océanos do noso 
planeta. http//www.astromia.com/tierraluna/mares.htm. 

Actividades de autoavaliación 

A auga na Terra 

� Realice as actividades 3, 11 e 12 da páxina 132. 

� Realice a actividade 3 da páxina 134 



 18 

O ciclo da auga 

� Realice a actividade 10 da páxina 119. 

� Realice a actividades 16 da páxina 132 

Dinámica da hidrosfera 

� Realice a actividade 12 da páxina 120. 

� Realice a actividade 14 da páxina 122. 

� Realice a actividade 31 da páxina 132. 

� Realice as actividades 5, 6, 7, 8 e 9 da páxina 134. 

� Defina afloramento oceánico. 

Actividades de titoría 

� Realice as  actividades 7, 8 e 9 da páxina 117. 

� Realice a actividade 15 da páxina 122. 

� Realice as actividades 18 e 20 da páxina 126 

� Realice a actividade 25 da páxina 130. 

� Realice as actividades 17, 22, 24 e 31 da páxina 132 

� Realice a actividade 4 da páxina 133. 

7. Unidade 6. A hidrosfera e a humani-
dade 
Criterios de avaliación 

Nesta unidade os criterios de avaliación son os seguintes: 

� Citar os principais usos, como recurso, da auga na actividade humana. 

� Identificar o modo no que o ser humano pode influír no ciclo da auga e describir o tipo 
de alteracións que pode provocar esa influencia. 

� Describir o modo de realizar un uso eficiente da auga a través de: mellora de instala-
cións, educación e concienciación social, a política e a lexislación. 

� Explicar o concepto de contaminación e as alteracións que pode producir na auga. Dife-
renciar entre os tipos de contaminantes da auga e as súas orixes.  

� Desenvolver o concepto de calidade da auga e describir os parámetros que se empregan 
para describila. 

� Identificar en que consiste o problema da distribución da auga en España e cal é a súa 
posible solución. 

Suxestións para o estudo 

� Nesta unidade debe facer especial fincapé en relacionar os distintos contaminantes da 
auga coa súa acción; así como os distintos indicadores que se usan para determinar os 
distintos tipos de contaminación. 
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� É conveniente que teña presente os coñecementos da unidade anterior sobre o ciclo da 
auga. 

� Elabore esquemas nos que represente o ciclo urbano da auga, os procesos de depura-
ción e potabilización. Axudaranlle á hora de comprender estes procesos. 

� Hai varias páxinas web que lle poden facilitar o estudo desta unidade: 

– Páxina que trata da problemática da auga a escala global. 
http://www.solociencia.com/ecologia/problematica-global-agua-contaminacion.htm 

– Páxina da UNESCO na que se recollen as bases do Programa Mundial de Avaliación 
dos Recursos Hídricos. http://www.unesco.org/water/wwap/index_es.shtml 

– Presentación multimedia do funcionamento dunha estación depuradora de augas re-
siduais (EDAR) http://www.emasagra.es/edar/prop_edar.swf 

– Presentación multimedia do funcionamento dunha estación de tratamento de auga 
para a súa potabilización (ETAP). 

http://www.consorcioaa.com/cmscaa/opencms/CAA/abastecimiento/sistema-
generico-de-abastecimiento/tratamiento-etap.htm 

Actividades de autoavaliación 

A auga como recurso 

� Realice as actividades 6 e 8 da páxina 141. 

� Realice as actividades 3 e 6  da páxina 160. 

� Realice as actividades1, 2, 3, 4 e 5 da páxina 162. 

Contaminación da auga 

� Realice a actividade 14 da páxina 145. 

� Realice a actividade 16 da páxina  147. 

� Realice as actividades 18 e 22  da páxina 160. 

� Realice as actividades 12, 13 e 14  da páxina 162. 

Calidade da auga 

� Realice a actividade 21 da páxina 151. 

� Realice as actividades 7, 8, 10, 13 e 14  da páxina 162. 

Distribución urbana da auga 

� Realice a actividade 25 da páxina 155. 

� Realice a actividade 27 da páxina 159. 

� Realice as actividade 9 da páxina 162. 

Actividades de titoría 

� PAAU 2001. Lea o seguinte texto e responda ás cuestións que se lle propoñen. 

“Durante as últimas décadas, a xestión da auga en España tivo que superar graves 
problemas derivados da forte seca, da aplicación de políticas moi dispares – a miúdo 
equivocadas - e da omisión dos factores ambientais. Non obstante, ningún destes pro-
blemas tivo a complexidade técnica que encerra a elaboración do Plan Hidrolóxico Na-
cional. A súa misión é ordenar os recursos hídricos en España, a través dunha adecuada 
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racionalización do consumo e do abastecemento. Na práctica, isto pasa por responder ás 
demandas de auga da poboación, dentro e fóra das áreas urbanas, e dos regadíos, o gran 
consumidor da auga española. Para isto, o Goberno debe determinar, xunto cos sectores 
afectados, as actuacións que permitan dar de beber ás cuncas deficitarias”  

(Diario Expansión, 16 de setembro de 2000). 

– Explique brevemente a significación dun plan hidrolóxico nacional. Cales cre que 
son as principais actuacións ás que alude o texto e que debe incluír un plan hidroló-
xico?  

– Elixa e comente, desde o punto de vista ambiental, un dos puntos de debate do Plan 
Hidrolóxico Nacional  

– Indique unha medida en cada un dos sectores (agrícola, industrial e doméstico) que 
poidan contribuír a unha redución do consumo de auga 

� PAAU 2002. Lea o seguinte texto e responda ás cuestións que se lle propoñen. 

O programa das Nacións Unidas para o Medio Ambiente (PNUMA) establece en 50 
litros por persoa e día a necesidade básica de auga. Os datos achegados pola Conferen-
cia sobre Auga Doce, celebrada en Bonn (Alemaña) do 3 ao 7 de decembro do 2001, 
subverten este reparto: mentres os países pobres consumen 10 litros por persoa e día, os 
ricos superamos os 250. Ademais, 1.200 millóns de persoas non dispoñen de auga pota-
ble, e a escaseza e a contaminación deste recurso para a alimentación e a hixiene provo-
can a morte de 12 millóns de persoas ao ano. A reunión incidiu unha vez máis na nece-
sidade de desenvolver estratexias que limiten esta desigualdade, incluído o financiamen-
to do acceso á auga que evite o seu mercadeo nos países en desenvolvemento. 
BIOLÓGICA xaneiro 2002 
– Analice o texto anterior e comente as causas que orixinan a problemática que se con-

templa. 

– Que vantaxes obtén o home ao intervir sobre o ciclo hidrolóxico? Indique dúas me-
didas de carácter técnico encamiñadas a paliar a crecente demanda de auga. 

– Cal é a actividade que máis auga demanda actualmente en España? Explique cál será 
a tendencia da demanda de auga por sectores no futuro en España. 

– Diferencie o uso consuntivo e non consuntivo da auga e poña un exemplo de cada 
un. 

� PAAU 2007. Na seguinte táboa figuran datos sobre a composición da auga residual 
doméstica. Á vista deles conteste ás actividades que se propoñen a continuación: 

 

 

– Nunha planta depuradora de augas residuais urbanas indique en que fase se produce 
o proceso de eliminación de sólidos de gran tamaño, areas e outros sólidos flotantes 
lixeiros e cales son os sistemas utilizados. 

– Explique que elementos das augas residuais se depuran no chamado tratamento se-
cundario ou biolóxico. 

–  Describa dous procedementos biolóxicos utilizados nesta fase de depuración.  

–  Suxira algunha alternativa de uso das augas residuais e sinale todas as alternativas 
que coñezas para aumentar os recursos hídricos dunha rexión.  
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� PAAU 2008. Lea o seguinte texto e responda ás cuestións que se lle propoñen. 

“A contaminación química das augas continentais debuxa hoxe en día en España un 
vasto panorama de degradación. A medida que o proceso industrializador e a cultura 
consumista avanzan, a contaminación agrícola e os vertidos residuais van superando por 
todas partes a capacidade autodepuradora dos ríos, que se ven así sumidos nun proceso 
de imparable degradación, que podería desembocar na destrución total das súas fun-
cións e o conseguinte despoxo dos seus valores e simbolismo” F.J. Martínez Gil, en “El 
desgobierno del agua”.  Revista Ecosistemas, nº 25. 

– Comente dúas causas que poden orixinar os problemas que se formulan e tamén co-
mente dous parámetros que permitan determinar a cantidade de materia orgánica na 
auga. 

– Que dous grandes grupos de contaminantes químicos da auga se poden diferenciar? 
Indique dous contaminantes de cada grupo e especifique a súa procedencia e os 
efectos que producen. 

– Por que se caracteriza un medio acuático contaminado? Que se entende por autode-
puración da auga? 

– Nun río, que tipo de indicadores permiten obter información continuada da calidade 
da auga? Razoe a resposta. 

– En que consiste o proceso de eutrofización das augas? Sinale dúas medidas que po-
den minimizar ou corrixir este proceso. 

� PAAU 2009. Observe a seguinte gráfica e conteste ás cuestións que se presentan: 

 

– Explique o efecto que provoca a vertedura das augas residuais domésticas no recep-
tor. 

– Que proceso ten lugar augas abaixo e cal é a súa influencia sobre a cantidade de osí-
xeno disolvido? 

– Cales serán os principais contaminantes que se incorporan á auga como consecuen-
cia desta vertedura? 

– Nun río contaminado, que tipo de indicador sinalará o grao de calidade da auga des-
pois dun tempo de producirse a contaminación. Razoe a súa resposta. 

 

8. Unidade 7. A xeosfera 
Criterios de avaliación 

Nesta unidade os criterios de avaliación son os seguintes: 
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� Relacionar a orixe da Terra coa estrutura e dinámica da xeosfera e comprender a rela-
ción da enerxía xeotérmica coa orixe da Terra. 

� Identificar o Sol como o principal subministrador de enerxía á Terra e relacionalo cos 
procesos xeodinámicos externos. 

� Relacionar o vulcanismo coa dinámica xeolóxica asociada aos bordos de placa e des-
cribir os tipos de volcáns e de erupcións, relacionándoos co seu risco. 

� Explicar os terremotos como consecuencia da dinámica xeolóxica asociada aos bordos 
de placa e localizar nun mapa as zonas de especial risco sísmico e volcánico. 

� Relacionar os axentes da erosión e da meteorización cos ambientes xeolóxicos e as 
formas de modelado superficial que xeran e describir as súas características máis rele-
vantes. 

� Describir os fenómenos de ladeira e os procesos que os xeran. 

Suxestións para o estudo 

Esta unidade é fundamentalmente unha unidade de repaso dos conceptos de xeoloxía da 
materia de Bioloxía e xeoloxía de 1º de bacharelato, e é importante para unha mellor com-
prensión dalgunha das unidades seguintes. 

É importante a comprensión da relación dos fenómenos xeolóxicos internos e externos 
coa enerxía que os produce e cos riscos xeolóxicos. 

� Hai varias páxinas web que poden facilitar o estudo desta unidade: 

– Animacións curtas e sinxelas para repasar os conceptos de tectónica de placas. En 
castelán: 

http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1190 

– Imaxes sobre xeomorfoloxía, en castelán:  

http://www.ambiental-hitos.com/geologia/index.html 

– Ciclo de Wilson ou do supercontinente:  

http://www.kalipedia.com/ciencias-tierra-universo/tema/planeta-tierra/graficos-ciclo-
wilson.html?x1=20070417klpcnatun_43.Ees&x=20070417klpcnatun_29.Kes 

– Biografía de John Tuzo Wilson e mapa con exemplos do ciclo: 

 http://gl.wikipedia.org/wiki/Tuzo_Wilson 

– Mapas e animacións sobre o movemento das placas no pasado e no futuro. En in-
glés: http://www.scotese.com/  

– Unidade didáctica con algunhas animacións e actividades: 

http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/1bachillerato/estrucinternatierra/contenido
s.htm 

Actividades de autoavaliación 

Composición e estrutura da xeosfera 

� Actividades 2 e 3 da páxina 190. 

O balance enerxético terrestre 

� Actividade 5 da páxina 190. 

Xeodinámica interna 

� Actividades 4 e 6 (excepto o c) da páxina 190. 
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� Actividades 13 e 14 da páxina 179. 

Xeodinámica externa 

� Actividade 16 da páxina 181. 

� Actividades 18 e 21 da páxina 183. 

� Actividade 23 da páxina 184. 

� Actividades 29 e 30 da páxina 188. 

Actividades de titoría 

� Actividade 3 da páxina 167. 

� Actividades 8 e 9 da páxina 170. 

� Actividade 10 da páxina 172. 

� Actividade 17 da páxina 181. 

� Actividades 19 e 20 da páxina 183. 

� Actividades 1, 8, 9 da páxina 190. 

� Actividade 4 da páxina 191. 

9. Unidade 8. A xeosfera e a humanida-
de  
Criterios de avaliación 

Nesta unidade os criterios de avaliación son os seguintes: 

� Relacionar os procesos xeolóxicos coa orixe dos diferentes tipos de xacementos mine-
rais, de rochas ou de combustibles fósiles. Describir os métodos e procedementos que 
se utilizan na obtención dos recursos da xeosfera. 

� Identificar os recursos da xeosfera susceptibles de seren explotados polas persoas e 
enumerar os máis destacados e a utilidade que teñen, explicar por que os recursos mine-
rais, as rochas ou os combustibles fósiles son non renovables e valorar a rendibilidade 
das explotacións dos recursos da xeosfera. 

� Describir os riscos e os impactos que xeran as actividades mineiras e as medidas que se 
poden adoptar para evitalos ou minimizalos. 

� Describir a estrutura e o funcionamento dunha central térmica de combustión e dunha 
central nuclear, e os riscos e impactos asociados a estas actividades; así como as medi-
das que hai que adoptar para evitalos ou minimizalos. 

� Describir o funcionamento das centrais solares térmicas e fotovoltaicas, así como das 
medidas de arquitectura bioclimática. 

� Valorar como debe ser o consumo da enerxía para que sexa o máis eficiente posible. 

� Clasificar os riscos xeolóxicos, recoñecer os riscos xeolóxicos que afectan a un territo-
rio a partir de textos, fotografías ou debuxos. Describir os riscos asociados aos axentes 
e procesos xeolóxicos externos e internos. 

� Identificar e describir situacións ou actividades humanas que xeran riscos ou intensifi-
can os riscos xeolóxicos. 



 24 

� Enumerar e describir as medidas de predición e prevención dos diferentes riscos xeoló-
xicos e explicar o papel dos mapas de risco na planificación dos riscos xeolóxicos, in-
terpretando mapas de risco e propondo medidas de actuación fronte a situacións con-
cretas. 

Suxestións para o estudo 

Nesta unidade debe prestar especial atención: 

� Á relación existente entre os procesos xeolóxicos e os riscos asociados a eles e tamén 
entre os procesos xeolóxicos e os recursos da xeosfera. 

� Aos impactos que se producen pola obtención e utilización dos recursos e como mini-
mizalos. 

� Á importancia da prevención no tocante aos riscos naturais. 

� Hai varias páxinas web que poden facilitar o estudo desta unidade: 

– Información actualizada sobre os sismos en España e norte de África:  

http://www.ign.es/ign/es/IGN/Sismologia10Espana.jsp  No menú da esquerda, en “Ma-
pas de sismicidad” poden atoparse mapas de risco sísmico da península Ibérica e Cana-
rias. 

– Información sobre vulcanoloxía en España:  

http://www.fomento.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERAL
ES/INSTITUTO_GEOGRAFICO/Geofisica/volcanologia/ 

– Páxina web que trata sobre os xacementos minerais, en castelán:  

http://www.uclm.es/users/higueras/yymm/IndiceYM.html#origen 

– Documento da administración estadounidense que mostra o estado enerxético mun-
dial, en inglés: http://www.eia.doe.gov/oiaf/ieo/ 

– Páxina do instituto andaluz de xeofísica con información sobre terremotos:  

http://www.ugr.es/~iag/div.html 

–  Páxina web onde se describe o risco volcánica e as medidas de protección, en caste-
lán: http://www.volcanesdecanarias.com/interna/Educacion/edu_riesgo.htm 

– Páxina web do goberno español na que se describen os riscos que padece España, en 
castelán: http://www.inforiesgos.es/es/riesgos/info_general/index.html 

Actividades de autoavaliación 

Recursos minerais 

� Actividade 2 da páxina 194. 

� Actividade 4 da páxina 218. 

� Actividade 6 da páxina 199. 

Recursos enerxéticos 

� Actividade 7 da páxina 201. 

� Actividade 8 da páxina 203. 

� Actividades 10 e 11 da páxina 205. 

� Actividades 13 e 15 da páxina 207. 

� Actividades 5b e 7 da páxina 218. 
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Riscos xeolóxicos 

� Actividades 18, 19 e 20 da páxina 211. 

� Actividades 25  e 26 da páxina 217. 

� Actividade 9 e 15 da páxina 218. 

Actividades de titoría 

� Actividade 14 da páxina 207. 

� Actividade 16 da páxina 209. 

� Actividades 21 e 22 da páxina 213. 

� Actividade 24 da páxina 215. 

� Actividades 1, 3, 6, 11, 13 e 14 da páxina 218. 

� PAAU 2006: Conteste ás cuestións que se formulan a continuación do texto. 

As chuvias torrenciais caídas na humilde aldea filipina de Giunsaugon, a 650 km de 
Manila, provocaron un colosal alude de lama que sepultou todo o que atopou ao seu pa-
so: casas, escolas, persoas e animais. Equipos de rescate das vilas veciñas, ONG e o 
Goberno de Filipinas traballan sen descanso tentando atopar superviventes, sobre todo 
baixo a zona na que podería permanecer sepultada unha escola na que había 247 nenos e 
varios profesores, pero nin sequera atoparon o edificio, que podería estar enterrado bai-
xo 35 metros de barro. A traxedia indignou ao mundo porque se debeu á freita ou esva-
ramento dunha montaña. Durante anos, varias construtoras deforestaron a parte baixa 
desa montaña para levantar edificios, deixando a vila sen ningunha contención ou ba-
rreira natural ante as chuvias torrenciais, habituais na zona. 

– Ante o texto anterior, comente dúas causas que poden provocar os problemas que se 
indican. Cales serían as medidas que se deben adoptar para reducir a exposición aos 
riscos mencionados no texto? 

– Os bosques desempeñan un grande papel ecolóxico na natureza. Explique catro as-
pectos que apoien tal afirmación. 

– A que se refiren os termos de ‘erosión’ e ‘desertización’? Explique dous procesos 
que poden dar lugar a situacións de tipo desértico. 

– Concepto de ‘risco’ e tipos. Diferencie ‘perigo’ e ‘risco’. A que se refiren os termos 
‘vulnerabilidade’ e ‘exposición’? 

� PAAU 2003. Observe a táboa e conteste ás actividades que se propoñen a continuación: 

– Cales son os riscos que 
supoñen un maior núme-
ro de perdas económicas? 
Coinciden co de vítimas 
rexistradas? A que cre 
que se debe? 

– Cite catro riscos provo-
cados polos movementos 
sísmicos. 

– Defina os tres factores que hai que ter en conta á hora de estudar un risco. 
– Cite dúas medidas estruturais e dúas non estruturais empregadas na prevención de 

riadas e inundacións. 

� PAAU. Conteste ás cuestións que se formulan 

– Que é un hidrograma e cal é a súa utilidade? Que se entende por ‘caudal punta’ e por 
‘tempo de resposta’? 
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– Indique as causas que poden desencadear inundacións ou enchentes. Cales son as 
medidas que se poden adoptar para a súa prevención? 

– Indique as principais medidas correctoras para previr os movementos de ladeira. 

– Nomear brevemente os procesos naturais susceptibles de ser considerados como ris-
cos; para cada un deles, se procede, sinale a zona ou zonas de maior perigosidade en 
España. 

– Indique os riscos xeolóxicos que existen en España, especificando as áreas de maior 
perigosidade e as súas causas. 

– Explique o significado do termo enerxías renovables alternativas aplicado a tres fon-
tes de enerxía. 

� PAAU. Defina os conceptos que se indican a continuación:  

Movementos gravitacionais de ladeira - Solos expansivos - Corrente de deriva – Hidro-
grama 

� PAAU 2002. Conteste ás cuestións que se formulan a continuación do texto. 

A sociedade Siglo XXI Solar S. A. creouse para acometer a construción dunha gran-
de central solar que producirá enerxía eléctrica. O proxecto Sol de La Mancha construi-
rá a maior central solar fotovoltaica do mundo e situarase no municipio de Villarrubia 
de los Ojos (Cidade Real). Nesta sociedade, na que participan Greenpace, empresas de-
dicadas ás enerxías renovables e particulares, usarase unha tecnoloxía de vangarda, pero 
fiable e contrastada. Con este proxecto preténdese que esta enerxía limpa se desenvolva 
a gran escala. NATURA, xaneiro 2002. 

– Realice unha clasificación das fontes de enerxía atendendo a súa capacidade de re-
novación 

– Que diferenza existe entre os termos recurso e reserva? 

– Sinale dúas vantaxes e dous inconvenientes de tres tipos de enerxías convencionais. 
– Defina sistema enerxético. Cales son as fases dun sistema enerxético? 

– Sinale dúas vantaxes e dous inconvenientes de tres tipos de enerxías alternativas. 

� PAAU 2007. Conteste ás cuestións que se formulan a continuación do texto: 

Eu tamén apaguei a luz o 1 de febreiro. Que bonito xesto! Despois puxen a secadora, 
acendín a placa, o ordenador, puxen a cargar o móbil e, que calor máis boa desprendía a 
estufa! Tomei tal conciencia social sobre o problema do quentamento global que mañá 
mesmo vou comparecer na miña compañía eléctrica para obrigalos, non pedirlles, a que 
instalen paneis solares e muíños de vento por todos os lados. O planeta quéixase, pois 
nada, de xestos tamén vive o home, desenchúfome uns minutos e que ben senta, ata o 
punto de que vin traballar en bicicleta. O coche está aparcado á porta da casa. Vou po-
ñerlle un panel solar no teito e uns pedais. É máis, estou seguro de que correrá a voz da 
miña conciencia e as xentes do mundo me imitarán. (Semanal, nº 1009). 

– Á vista do texto anterior, faga un breve comentario sobre os problemas que se for-
mulan. 

– Enumere dúas vantaxes das enerxías renovables. Que aspectos destacaría das dúas 
comentadas no texto con respecto ao resto delas? 

– Faga un esquema coas fontes de enerxía que actualmente se usan na súa comunidade 
autónoma. Separe as renovables das que non o son. 

– Comente dous focos de contaminación atmosférica urbana e enumere dous dos prin-
cipais contaminantes responsables do efecto invernadoiro. 

– Explique dúas razóns –tanto de tipo ambiental como económicas- polas que temos 
que ir substituíndo progresivamente os combustibles fósiles, como fonte primaria 
dominante, por outras enerxías alternativas. 
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� PAAU 2005. Observe os datos da táboa adxunta e conteste ás actividades que se pro-
poñen a continuación: 

 

 

 

 

– Describa a evolución seguida polos tipos de enerxía representados. 
– Calcule as porcentaxes aproximadas de contribución de cada fonte de enerxía con 

referencia ao ano 2000. Indique, ademais, a tendencia futura de cada unha. 

– Realice unha clasificación das fontes de enerxía que figuran na gráfica atendendo á 
súa taxa de renovación. 

– Indique outras dúas posibles fontes de enerxía non indicadas no gráfico e as súas po-
sibilidades de utilización. 

10. Unidade 9. A biosfera 
Criterios de avaliación 

Nesta unidade os criterios de avaliación son os seguintes: 

� Identificar os compoñentes dun ecosistema e describir a súa estrutura. 

� Elaborar e interpretar diagramas, consistentes en cadeas, redes e pirámides tróficas, que 
mostran as relacións tróficas do ecosistema. 

� Explicar como se produce o fluxo de enerxía e a reciclaxe da materia a través  das ca-
deas tróficas, identificando factores que limitan o seu rendemento. 

� Avaliar a eficiencia trófica dos ecosistemas mediante a estimación ou o cálculo dos pa-
rámetros tróficos: biomasa, produción bruta e neta, produtividade, tempo de renovación 
e eficiencia ecolóxica. 

� Entender os ciclos bioxeoquímicos do carbono, osíxeno, nitróxeno, fósforo e  xofre. 
Describilos mediante gráficos e diagramas que os representen. 

� Elaborar e interpretar debuxos, gráficos, diagramas causais e gráficas que representen 
modelos da dinámica da poboación. 

� Explicar o concepto de sucesión ecolóxica e aplicalo á descrición de situacións concre-
tas. 

Suxestións para o estudo 

Nesta unidade debe facer especial fincapé en elaborar esquemas sobre os ciclos bioxeo-
químicos, memorizar as fórmulas de produción, produtividade e tempo de renovación.  

� A interpretación de datos a partir de conceptos teóricos será unha ferramenta básica á 
hora de abordar este tema. 

� Para comprender a relación depredador presa pódelle ser de utilidade a actividade do 
apartado “investiga” da páxina 247. 
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� Unha páxina web que lle poden facilitar o estudo desta unidade: 

– Páxina do departamento de Ecoloxía da Universidade de Málaga que enlaza con pro-
gramas de simulación ecolóxica, entre outros, de relacións interespecíficas e crece-
mento da poboación. http://www.uma.es/aula/ecología/Material.htm 

 

Actividades de autoavaliación 

� Realice a actividade 1 da páxina 246. 

Concepto de biosfera e ecosfera 

� Realice a actividade 2 da páxina 248. 

Estrutura do ecosistema 

� Realice a actividade 3  da páxina 248. 

O fluxo de enerxía no ecosistema 

� Realice a actividade 4 da páxina 248. 

A reciclaxe de materia no ecosistema 

� Realice a actividade 19 e 20 da páxina 23 

� Realice a actividade 6 e 10 da páxina 246. 

� Realice as actividades 5, 6, 7 da páxina 248. 

A dinámica e a autorregulación do ecosistema 

� Realice a actividade  11 da páxina 246. 

� Realice as actividades 8, 9, 10, 11 e 12 da páxina 248. 

Actividades de titoría 

� PAAU 2008. Observa os datos da seguinte táboa e contesta ás actividades que se pro-
poñen a continuación. 

– Esta táboa contén os datos de biomasa e produción de catro niveis tróficos de planc-
to mariño. Calcule a produtividade de cada un deles. Que conclusión se deduce do 
comportamento deste parámetro trófico? 

– Que ocorre co tempo de renovación ao longo da cadea trófica? Como explica a dife-
renza na produción entre o primeiro nivel e o último? 

– Nas cadeas tróficas o número de elos é limitado. Por que? 
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– Explique brevemente por que falamos de fluxo para describir a circulación de ener-
xía dun ecosistema, mentres que usamos ciclo cando nos referimos á materia que 
circula por el. 

� Realice a actividade 4 da páxina 225. 

� Realice a actividade 14  e 15 da páxina 233. 

� Realice a actividade 17 da páxina 235. 

� Realice a actividade 22 da páxina 241. 

11. Unidade 10. A biosfera e a humanida-
de 
Criterios de avaliación 

Nesta unidade os criterios de avaliación son os seguintes: 

� Definir biodiversidade e describir os seus tipos.  

� Explicar as razóns para preservar a biodiversidade e medidas para a súa conservación 
coa aplicación a casos concretos. 

� Enumerar e describir os diferentes biomas que se consideran na biosfera. 

� Explicar os principais impactos sobre a biosfera: deforestación e perda de biodiversida-
de. 

Suxestións para o estudo 

Nesta unidade debe facer especial fincapé en lembrar contidos da unidade anterior para 
tratar de comprender como a alteración nun punto da cadea trófica altera o ecosistema. 

Debe elaborar unha táboa de contidos na que figuren os distintos tipos de biomas, coa 
súa localización e características máis importantes. Tamén no apartado dos biomas sería 
de axuda localizalos sobre un mapa. 

� Hai varias páxinas web que lle poden facilitar o estudo desta unidade: 

– Páxina da rede ecolóxica europea de áreas de conservación da biodiversidade. 
www.mma.es/secciones/biodiversidad/rednatura2000/ 

– Páxina web da organización ecoloxista Greenpeace España.  
 http://www.greenpeace.org/espana/ 

Actividades de autoavaliación 

Biodiversidade 

� Realice as actividades 1, 2, 6 e 8  da páxina 270. 

� Realice a actividade 7  da páxina 255. 

� Realice a actividade 11 da páxina 257. 

� Realice a actividade 16  da páxina 261. 

� Realice a actividade 11  da páxina 268. 
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Biomas 

� Realice a actividade 5  da páxina 252. 

� Realice a actividade 2  da páxina 268. 

� Realice as actividades 3, 4 e 5  da páxina 270. 

Actividades de titoría 

� PAAU 2009. Lea atentamente o texto e conteste ás cuestións que se formulan a conti-
nuación: 

A perda de diversidade biolóxica conduce á extinción das especies (Wilson 1996). 
No tempo xeolóxico, todas as especies tiñan un período finito de existencia. A extinción 
de especies é, polo tanto, un proceso natural que ocorre sen a intervención humana. Non 
obstante, as extincións ocasionadas directamente polos humanos ocorren cun coeficien-
te que excede calquera estimación razoable das extincións anteriores. Segundo informes 
da Unión Mundial para a Conservación da Natureza (UICN), 15.500 especies de ani-
mais e vexetais están en perigo de extinción no mundo, tendo en conta que se describi-
ron aproximadamente 1.75 millóns de especies e que hai varios millóns máis aínda por 
descubrir. As ameazas contra a diversidade biolóxica son causadas principalmente polo 
crecemento da poboación humana, a sobreexplotación de recursos naturais, a introdu-
ción de especies exóticas, a contaminación, a deforestación, etc. (Cuadernos de Biodi-
versidad nº 17). 

– Á vista do texto anterior comenta dúas causas que poden levar á extinción de espe-
cies. Os ecosistemas cambiarían se non actuase o home sobre eles? Razoe a súa res-
posta. 

– Razoe por que é importante a conservación da biodiversidade. Como inflúe a desa-
parición de especies no resto do ecosistema? 

– Que tipo de ecosistema será máis rendible, un con gran diversidade ou un con pouca 
diversidade? Razoe a súa resposta. 

– Sinale catro causas responsables da perda de biodiversidade e as medidas respecti-
vas que atallarían dita perda. 

– Tras a conferencia do Río de Xaneiro en 1992, que tres conceptos engloba o termo 
biodiversidade? 

� Realice a actividade 2 da páxina 251. 

� Realice as actividades 3, 4 e 6  da páxina  268. 

� Realice a actividade 7  da páxina 270. 

12. Unidade 11. O solo como interfase 
Criterios de avaliación 

Nesta unidade os criterios de avaliación son os seguintes: 

� Definir o solo e explicar o seu papel como interfase. 

� Describir a edafoxénese dun solo tipo e coñecer a composición dos solos e determinar a 
estrutura xeral dun solo e os seus horizontes. 

� Identificar os distintos recursos humanos procedentes dos solos. 
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� Coñecer os procesos naturais e antrópicos que producen a degradación do solo, os mé-
todos de conservación dos solos degradados e os métodos de recuperación dos solos 
degradados. 

Suxestións para o estudo 

Nesta unidade debe facer especial fincapé en:  

� O concepto de interfase, no solo conflúen atmosfera, hidrosfera, xeosfera e biosfera. 

� A composición e formación do solo e a súa importancia para a vida, así como os impac-
tos e modos de conservalo e reparalo. Debe entenderse o concepto de solo como un en-
te natural e “vivo” que actúa en relación co seu entorno, é dicir, que non é algo inerte e 
estático. 

� Hai varias páxinas web que poden facilitar o estudo desta unidade: 

– “Un universo invisible bajo nuestros pies”, interesante blog do doutor en bioloxía da 
Universidade de Valencia Juan José Ibáñez, con multitude de artigos de moi diver-
sos niveis sobre os solos. Buscar no menú da dereita en “Categorías”:  

http://weblogs.madrimasd.org/universo/ 

– Curso en liña de edafoloxía da Universidade de Estremadura:  

http://www.unex.es/edafo/CAEdProgTeor.html 

Actividades de autoavaliación 

Concepto de solo 

� Actividades 1, 2, 8, 10 e 11 da páxina 290. 

A formación do solo 

� Actividades 8 e 9 da páxina 281. 

� Actividade 10 da páxina 283. 

Tipos de solo. O solo como recurso 

� Actividade 24 da páxina 290. 

A degradación do solo 

� Actividade 15 da páxina 286. 

� Actividades 26 e 31 da páxina 290. 

Actividades de titoría 

� Actividade 1 da páxina 273. 

� Actividade 3 da páxina 275. 

� Actividade 5 da páxina 276. 

� Actividade 6 da páxina 279. 

� Actividade 17 da páxina 289. 

� Actividades 12, 15, 16, 19, 25, 28 e 29 da páxina 290. 
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� PAAU 2004. Os datos que figuran na táboa reflicten as superficies do estado español 
que se atopan afectadas, en graos diferentes, pola erosión. Conteste ás actividades que 
se propoñen a continuación:  

EROSIÓN Moi baixa Baixa Media Alta Moi alta Extrema 

MILES DE HECTÁREAS 11.151 17.309 12.923 5.488 2.561 1.112 

– Para lograr a recuperación de zonas erosionadas inténtase frear os procesos erosivos 
mediante proxectos de recuperación. Comente brevemente catro deles. 

– Desde o punto de vista de “desenvolvemento sustentable” comente ata catro medi-
das adecuadas para paliar o problema que se presenta. 

– Explique catro procesos que poden conducir a situacións de tipo desértico en Espa-
ña. 

– Os bosques reportan á humanidade unha grande cantidade de beneficios, comente 
catro deles. 

� PAAU. Conteste ás cuestións que se formulan. 

– Concepto de desertización. Sinale dous procesos que dean lugar a situacións de tipo 
desértico. 

– Explique os factores que interveñen na formación dun solo. 

� PAAU. Defina os conceptos que se indican a continuación:  desertización - horizonte 
dun solo -  erosión. 

13. Unidade 12. O medio litoral como in-
terfase  
Criterios de avaliación 

Nesta unidade os criterios de avaliación son os seguintes: 

� Definir litoral, as súas zonas e explicar o seu papel como interfase. 

� Describir os mecanismos da dinámica litoral e relacionalos coa xeomorfoloxía. 

� Identificar os principais tipos de ecosistemas e comunidades litorais e explicar as súas 
características. 

� Coñecer os distintos recursos procedentes do litoral. 

� Comprender os impactos ambientais sobre as costas e ser capaz de explicalos. 

� Coñecer o litoral español e as particularidades de cada zona. 

Suxestións para o estudo 

Nesta unidade debe prestar especial atención a: 

� O concepto de litoral como interfase, ao igual que o solo, no que interveñen atmosfera, 
hidrosfera, xeosfera e biosfera.  

� Os procesos de dinámica litoral, a importancia dos distintos ecosistemas litorais, os re-
cursos e os impactos.  

� É importante coñecer a zonación litoral (supralitoral, mesolitoral e infralitoral) xa que 
son termos que aparecen frecuentemente no texto e facilitan a comprensión do mesmo. 
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� Hai varias páxinas web que poden facilitar o estudo desta unidade: 

– Páxina do Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino sobre o litoral, en 
castelán:  

http://www.mma.es/portal/secciones/aguas_marinas_litoral/ 

– Informe de Greenpeace “Destrucción a toda costa 2009”, en castelán: 

http://colabora2.greenpeace.es/costas/ 

– Observatorio do litoral da Universidade da Coruña no que se fala da ordenación cos-
teira, o medio mariño e os recursos pesqueiros:  

http://www.observatoriodellitoral.es/ 

– Páxina web do grupo de investigación de recursos mariños da Universidade da Co-
ruña, en castelán, galego e inglés: http://www.recursosmarinos.net/ 

– Páxina web con información sobre a bioloxía, ecoloxía e explotación de diferentes 
recursos pesqueiros e marisqueiros galegos:  

http://www.bueuinforma.org/bueuinforma/node/144 

– Páxina web da xunta sobre a pesca en Galicia:  
http://xunta.es/galicia2004/gl/07_01.htm 

– Páxina web da Consellería de Pesca  con información sobre especies, litoral, cala-
doiros, etc.:  

http://webpesca.xunta.es/pescacms/opencms/WebPesca/Medio/LitoralGalego/ 

Actividades de autoavaliación 

O medio litoral 

� Actividade 3 da páxina 296. 

� Actividade 6 da páxina 298. 

� Actividade 9 da páxina 300. 

� Actividades 1, 7, 9, 10 da páxina 314. 

Ecosistemas litorais 

Actividades 17 e 18 da páxina 306. 

Recursos costeiros 

Actividades 24 e 25 da páxina 314. 

Impactos nas zonas litorais 

Actividade 27 da páxina 314. 

O litoral español 

Actividade 23 da páxina 312. 

Actividades de titoría 

� Actividade 4 da páxina 296. 

� Actividade 8 da páxina 298. 

� Actividade 10 da páxina 300. 
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� Actividade 16 da páxina 305. 

� Actividade 19 da páxina 309. 

� Actividade 21 da páxina 311. 

� Actividades 2, 4, 20, 23, 26 da páxina 314. 

 

14. Unidade 13. A paisaxe como indica-
dor de saúde ecolóxica 
Criterios de avaliación 

Nesta unidade os criterios de avaliación son os seguintes: 

� Recoñecer a diferenza que se establece entre impacto paisaxístico e ambiental e a rela-
ción que gardan ambos tipos de impacto e describir os pasos a seguir nun estudo de im-
pacto paisaxístico. 

� Describir as medidas que se poden levar a cabo para evitar ou corrixir impactos paisa-
xísticos e describir os impactos paisaxísticos de orixe natural e antrópica. 

� Identificar as principais normas lexislativas que rexen a conservación dos espazos pai-
saxísticos a nivel europeo e español. 

� Describir en que consiste a ordenación do territorio. 

� Identificar as diferentes medidas e figuras de protección de espazos naturais que exis-
ten. 

Suxestións para o estudo 

Nesta unidade debe facer especial fincapé en: 

� A importancia da paisaxe por si mesma e como indicador da saúde ecolóxica dunha 
área, o concepto de impacto paisaxístico, as leis que rexen a conservación da natureza e 
as zonas protexidas máis importantes de España e Galicia. 

� O concepto de ordenación do territorio. 

� Hai varias páxinas web que poden facilitar o estudo desta unidade: 

– Páxina que recolle as principais iniciativas, lexislación, planificación e xestión dos 
espazos protexidos do noso país, en castelán:  http://www.europarc-es.org/ 

– Rede galega de espazos protexidos:  
http://medioambiente.xunta.es/espazosNaturais/espazos.jsp 

Actividades de autoavaliación 

Concepto de paisaxe. A percepción da paisaxe. Compoñentes da paisaxe. Clasificación 
da paisaxe. Impactos paisaxísticos 

� Actividades 1 e 13 da páxina 338. 

� Actividade 10 da páxina 329. 

� Actividade 17 da páxina 335. 
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Ecoloxía da paisaxe. Conservación da paisaxe 

Actividade 23 da páxina 338. 

Actividades de titoría 

� Actividade 18 da páxina 335. 

� Actividades 19 e 20 da páxina 336. 

� Actividades 14, 16 e 22 da páxina 338. 

 

15. Unidade 14. Xestión sustentable do 
medio ambiente 
Criterios de avaliación 

Nesta unidade os criterios de avaliación son os seguintes: 

� Definir xestión ambiental e analizar a importancia que ten para a preservación do me-
dio ambiente. 

� Relacionar desenvolvemento e crecemento económico e establecer cales son as dife-
renzas entre ambos conceptos a nivel ambiental. 

� Definir desenvolvemento incontrolado e realizar unha relación entre este e o crecemen-
to económico. 

� Definir desenvolvemento sustentable e establecer as diferenzas que existen co conser-
vacionismo. 

� Describir en que consiste a sustentabilidade e explicar por que podemos considerar un 
ecosistema exemplo de sustentabilidade. 

� Analizar a importancia que ten a educación ambiental para cambiar a conciencia social. 

� Definir impacto ambiental e analizar as consecuencias que pode ter un impacto a nivel 
global e identificar os diferentes tipos de impacto que se poden producir. 

� Analizar o concepto de magnitude de impacto ambiental e describir os factores que se 
deben ter en conta para o estudo deste. Identificar os pasos a seguir á hora de realizar 
un estudo de impacto ambiental. Describir os tipos de impacto ambiental que se poden 
producir en función dos diversos criterios establecidos. 

� Definir o concepto de pegada ecolóxica e a relación coa capacidade de carga. 

� Coñecer os principais acordos internacionais sobre o medio ambiente e o desenvolve-
mento sustentable. 

� Describir as medidas de protección ambiental que se poden levar a cabo a nivel lexisla-
tivo e a nivel político. 

� Describir as principais medidas de eficiencia ecolóxica que se están levando a cabo a 
nivel mundial. 

� Reflexionar sobre o futuro do noso planeta e a responsabilidade individual e social que 
cada un debemos asumir. 
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Suxestións para o estudo 

Nesta unidade debe facer especial fincapé en: 

� O concepto de xestión ambiental, a diferenza entre os diferentes modelos de desenvol-
vemento, o concepto de sustentabilidade, a definición e os tipos de impactos e a impor-
tancia da medición dos impactos ambientais. 

� Os diversos cumios internacionais sobre o medio ambiente e os acordos chegados ne-
les. 

� As medidas de eficiencia ecolóxica. 

� Hai varias páxinas web que poden facilitar o estudo desta unidade: 

– Páxina do Centro Nacional de Educación Ambiental con multitude de recursos dis-
poñibles e unha ampla información sobre educación ambiental, en castelán: 
http://www.mma.es/portal/secciones/formacion_educacion/ 

– Páxina do Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino con multitude de infor-
mación sobre lexislación e outros recursos: http://www.marm.es/index_gl.htm 

– Páxinas web para calcular a pegada ecolóxica persoal, en castelán:  
http://www.miliarium.com/formularios/HuellaEcologicaA.asp ;  

http://platea.pntic.mec.es/~iali/personal/scoresp.htm ;  

http://www.vidasostenible.org/ciudadanos/a1.asp (moito máis completa). 

 

Actividades de autoavalación 

Concepto de xestión ambiental 

Actividade 1 da páxina 364. 

Modelos de desenvolvemento. Sustentabilidade 

� Actividades 4 e 6 da páxina 344. 

� Actividade 8 da páxina 346. 

� Actividades 10, 12 e 14 da páxina 364. 

Impactos ambientais 

� Actividade 16 da páxina 352. 

� Actividade 17 da páxina 355. 

� Actividade 20 da páxina 356. 

� Actividade 18 da páxina 364. 

Instrumentos de xestión ambiental 

Actividades 24 e 26 da páxina 361. 

Actividades de titoría 

� Actividade 1 da páxina 342. 

� Actividades 2 e 3 da páxina 344. 

� Actividade 7 da páxina 346. 
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� Actividade 10 da páxina 348. 

� Actividade 13 da páxina 350. 

� Actividade 19 da páxina 356. 

� Actividade 21 da páxina 359. 

� Actividades 2, 4, 7 e 25 da páxina 364. 
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16. Solucións ás actividades de  
autoavaliación 

16.1 Unidade 1. O medio ambiente 

Actividade 2 da páxina 34 

Sistema formado polo conxunto de compoñentes físicos, químicos, biolóxicos e sociais 
capaces de causar efectos directos ou indirectos, nun prazo curto ou longo, sobre os seres 
vivos e as actividades humanas. 

Actividade 5 da páxina 34 

As diferenzas básicas son o carácter holístico das primeiras respecto do enfoque reducio-
nista que adoitan utilizar as segundas, así como o carácter multidisciplinario das ciencias 
da Terra. 

Actividade 6 da páxina 34 

O holismo pretende unha comprensión global da situación estudada, pois considera que o 
conxunto se comporta dun modo diferente ao que se deduce das propiedades de cada un 
dos seus compoñentes. O reducionismo, pola contra, pretende comprender a situación de-
ducindo o seu comportamento das propiedades de cada un dos seus compoñentes. 

Actividade 14 da páxina 27 

A Terra proporcionou o substrato para que a vida se desenvolva tal e como a coñecemos. 
A vida, pola súa parte, determinou a evolución das condicións dos subsistemas que con-
forman a Terra, ata o punto de que as condicións que se foron sucedendo e o curso que se-
guiron eses cambios dependeron e seguen a facelo, dos seres vivos. Todo indica que a ac-
tividade biolóxica logra manter as condicións ambientais para a súa propia supervivencia. 

Actividade 16 da páxina 27 



 39 

 

Actividade 11 da páxina 34 

 

Actividade 17 da páxina 29 

Resposta aberta: 

– Impactos locais: acumulación de lixo nun vertedoiro incontrolado, a contaminación 
dunha charca por verteduras, a rotura dun oleoduto, a construción dunha ponte, o 
arrasamento dunha zona de bosque para transformala en zona de cultivo. 

– Impactos globais: cambio climático, aumento do efecto invernadoiro, ascenso do ni-
vel dos océanos, destrución da capa de ozono. 

Actividade 14 da páxina 34  

– Sociedade cazadora-recolectora: 

Fontes de enerxía: leña. Impactos: refugallos e restos de comida, acumulación de excre-
mentos, presión de caza sobre determinadas especies. 

– Sociedade agrícola-gandeira tradicional: 

Fontes de enerxía: leña. Impactos: refugallos e restos de comida, acumulación de excre-
mentos, deforestación. 

– Sociedade agrícola-gandeira moderna:  

Fontes de enerxía: combustibles fósiles, vento, auga corrente. Impactos: refugallos e restos 
de comida, acumulación de excrementos, deforestación, contaminación por pesticidas e 
exceso de fertilizantes, diminución da biodiversidade. 

– Sociedade postindustrial: 
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Fontes de enerxía: combustibles fósiles. Impactos: refugallos e restos de comida, acumu-
lación de excrementos, deforestación, contaminación por refugallos industriais 

Respostas á sección “Prepara o acceso á universidad e” 

� 1 c,d.  

� 2 c. 

� 3 c,d.  

� 4 a,d.  

� 5 d. 

� 6 b,c. 

� 7 a,b,c,d. 

� 8 c,d. 

� 9 a,c. 

� 10 a,c,d. 

� 11 b,c. 

� 12 Ningunha. 

� 13 a,d. 

� 14 b,d. 

� 15 c. 

� 16 b,c. 

� 17 a,d. 

� 18 b,c,d. 

16.2 Unidade 2. As tecnoloxías de información ambien-
tal 

Actividade 1 da páxina 54 

– Satélite xeoestacionario: satélite que describe unha órbita ao nivel do ecuador á mes-
ma velocidade á que rota a Terra. 

– Teledetección: observación da Terra desde sensores situados a certa altura con res-
pecto á súa superficie. 

– Sensor multiespectral: aparello capaz de captar simultaneamente luz de diferentes 
lonxitudes de onda. 

– Resolución radiométrica: capacidade dun sensor para discriminar entre os cambios 
na intensidade da radiación electromagnética que emiten os obxectos. 

– SIX: un sistema informático deseñado para xestionar un conxunto de datos dun terri-
torio organizados xeograficamente. 

– Programa de simulación ambiental: programa informático deseñado para modelizar 
procesos ambientais, para estudar como mudan ante diversas condicións. 

– Risco: calquera condición, proceso ou evento que pode causar danos á integridade 
física das persoas, perdas económicas ou danos ao medio ambiente. 
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– Perigo: proceso ou fenómeno que pode orixinar danos ás persoas, aos seus bens ou 
actividades, ou ao medio natural. Pode ser de carácter natural ou tecnolóxico. 

– Vulnerabilidade: cantidade de persoas e bens que se espera que se perdan se ocorre 
un evento concreto de certa magnitude, expresado en porcentaxe ou tanto por un do 
total exposto. 

– Prevención: adopción das medidas axeitadas para prepararse anticipadamente ante a 
ocorrencia dunha catástrofe, de modo que se eliminen ou se atenúen os efectos e da-
nos que previsiblemente ocorrerán. 

Actividade 8 da páxina 54 

A simulación ambiental pódese utilizar para predicir cales serán as características dunha 
área determinada, que pode ser toda a Terra, nun momento determinado, en función de 
certos comportamentos probables ou esperados. Cada vez cobra máis importancia este tipo 
de formulacións para facer fronte aos problemas que as actividades humanas están a orixi-
nar. 

Outra utilidade importante da simulación ambiental é a xestión dos riscos, tanto na súa 
predición, ao mellorar as causas que provocan as catástrofes, como na súa prevención, 
planeando e desenvolvendo as medidas axeitadas para evitar aumentar os danos por culpa 
das decisións humanas, como aquelas destinadas á reparación ou minimización dos danos 
cando acontece a catástrofe. 

Actividade 9 da páxina 47 

Os SIX poden proporcionar mapas moi detallados dos riscos aos que están sometidas as 
poboacións humanas. Tamén permiten simular diferentes situacións e, coa información 
obtida, preparar as medidas de actuación axeitadas. 

� Actividade 11 da páxina 54 

 

Actividade 12 da páxina 54 

A diferenza radica na orixe do perigo. Nos riscos antrópicos, o perigo provén unicamente 
dalgunha actividade humana; nos riscos naturais, o perigo é orixinado por algún feito na-
tural que non pode ser controlado polas persoas; nos riscos inducidos, a actividade huma-
na aumenta a gravidade do risco derivado dalgún perigo de orixe natural. 

Os riscos tecnolóxicos derivan de artefactos ou actividades produtivas ou de transfor-
mación, mentres que os socioculturais están relacionados con modos de vida ou compor-
tamento. 
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Actividade 13 da páxina 54 

Isto débese á vulnerabilidade, xa que no Xapón se toman medidas que preparan a poboa-
ción e as súas propiedades fronte aos perigos que supoñen os terremotos.  

Os outros dous factores dos que depende un risco son a exposición e o perigo. A expo-
sición é o número de persoas e a cantidade de bens expostos a un perigo. O perigo mide a 
probabilidade coa que acontecerá un determinado fenómeno dunha certa intensidade. 

Actividade 15 da páxina 53 

A ordenación territorial é o conxunto de medidas orientadas a delimitar o uso do espazo. 
Estas medidas consisten en normas que permiten usar certos espazos para fins determina-
dos, e poden prohibir o uso de certos lugares. A súa importancia radica en que diminúen 
os riscos aos que están sometidas as actividades e os asentamentos humanos. 

Respostas á sección “Prepara o acceso á universidad e” 

� 1 b,d 

� 2 a,c 

� 3 c 

� 4 a,c 

� 5 c,d 

� 6 b 

� 7 a,c,d 

� 8 a,b,c 

� 9 c,d 

� 10 d 

� 11 a,b,c 

� 12 a,b 

� 13 c 

� 14 b,d 

� 15 b,c 
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16.3 Unidade 3. A atmosfera 
� Actividade 1 da páxina 61. 

Significa que a intervención dos seres vivos foi fundamental para mudar a composición 
atmosférica desde a súa aparición, xa que a actividade dos organismos fotosintéticos foi 
provocando un cambio paulatino na composición da atmosfera primitiva, substituíndo o 
CO 2  por O 2  e facendo que pasase de ser unha atmosfera lixeiramente redutora a ser unha 
atmosfera oxidante, moi semellante á actual. 

� Sinale os límites das diferentes capas da atmosfera indicando o seu nome sobre a figura 
adxunta, á vez que indica a variación da temperatura coa altura. 

 

Actividade 2  da páxina 84 

Resposta b) 

Actividade 5  da páxina 64 

Porque na troposfera se produce unha dinámica vertical das masas de aire como conse-
cuencia  de diferentes gradientes de temperatura, presión, humidade, etc. e  os gases distri-
búense dun modo homoxéneo nesta capa. Na estratosfera, con todo, non se producen eses 
gradientes e os gases distribúense formando estratos, de xeito que os únicos movementos 
posibles son na horizontal. 

Actividade  6 da páxina 64 

Na estratosfera sitúase a capa de ozono. Esta capa ten unha grande importancia para a vi-
da, pois exerce de filtro esencial fronte aos raios ultravioleta que, aínda que xa foran pre-
viamente filtrados en capas superiores, de non ser polo ozono chegarían con tanta intensi-
dade á superficie terrestre que provocarían danos irreparables nos seres vivos. Con todo, a 
cantidade de radiación á que se lle permite o paso xera mutacións sobre as que pode actuar 
a selección natural, favorecendo así a evolución. 
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Actividade 4 da páxina 82 

As radiacións solares fíltranse ao ficar retidas nunhas ou noutras capas da atmosfera, en 
función dos gases que as compoñan. 

As radiacións de lonxitude de onda curta, raios X, raios γ , e raios UV de onda curta, 
atravesan sen problema a exosfera e termosfera, mais ao chegaren á ionosfera, interaccio-
nan coas moléculas de osíxeno e nitróxeno presentes nela e no poden seguir avanzando, 
producindo o aumento da temperatura e a ionización destas moléculas. 

No referente á radiación UV de onda máis longa, o seu poder de penetración é maior, 
alcanzando a estratosfera, onde, grazas á capa de ozono, se filtran e reteñen gran parte des-
tas radiacións, aínda que outra boa parte chegue á superficie terrestre o que, como xa ex-
plicamos, pode ter efectos beneficiosos para a vida. 

As radiacións do espectro visible, situadas na zona intermedia do espectro e, por tanto, 
de lonxitudes de onda intermedias, penetran todas as capas atmosféricas e alcanzan a su-
perficie terrestre, onde xogan un importante papel na fotosíntese e, por tanto, no mante-
mento da vida. 

A radiación infravermella penetra toda a atmosfera ata a troposfera, onde os gases de 
efecto invernadoiro (CO 2 , vapor de auga, metano) a absorben, do mesmo xeito que ab-
sorben a radiación infravermella emitida polo planeta, mantendo unha temperatura media 
axeitada para a vida. 

Actividade 5  da páxina 82 

Unha gran parte das radiacións solares do espectro visible reflíctense e son devoltas ao es-
pazo exterior, de maneira que as temperaturas non aumentan por riba do admisible para os 
seres vivos, as masas forestais presentan unha grande evapotranspiración e inflúen na for-
mación de nubes que incrementan o albedo terrestre. 

Actividade  6  da páxina 82 

É un fenómeno que mantén a superficie da Terra a unha temperatura media duns 15ºC, 
ideal para a vida. Este efecto débese a que algúns dos gases presentes nesta capa (princi-
palmente o CO 2 e o vapor de auga) son capaces de absorber a radiación infravermella, tan-
to a procedente do Sol coma a da Terra, mantendo a temperatura que mencionamos. É 
evidente que se trata dun efecto beneficioso para a vida, aínda que o seu incremento pode 
chegar a ser prexudicial. 

Actividades 1 , 4, 7, 8, 12 e 13 da páxina 84 

Respostas: 1 d), 4 c), 7 c), 8 d), 12 a) e 13 c) 

Actividade 9 da páxina 69 

As imaxes representan: 

Inversión térmica: as masas de aire inferiores están a unha menor temperatura que as 
superiores (situación frecuente no inverno, cando a superficie terrestre está máis fría), de 
maneira que se forman bancos de néboa. Esta situación é perigosa en zonas onde a atmos-
fera presenta unha alta concentración de contaminantes, xa que estes fican atrapados nas 
capas inferiores mentres o anticiclón permanece activo. 

Borrasca ao oeste de Portugal: as borrascas xéranse cando unha masa de aire cálido e 
húmido en ascenso xera unha zona de baixas presións, o aire que a rodea tende a ocupar o 
seu lugar polo que se xeran ventos cara ao ollo da borrasca. Son situacións de inestabili-
dade nas que, ademais dos ventos, se poden producir precipitacións. 



 45 

Anticiclón sobre Escandinavia. Un anticiclón xérase cando unha masa de aire frío está 
en descenso, xera unha zona de altas presións no punto da superficie no que incide e xera 
ventos desde ese punto cara ao exterior. 

Actividade 14 da páxina 75. 

Cando unha masa de aire frío se despraza ata encontrarse cunha de aire cálido, a primeira, 
en movemento e máis densa, introdúcese por baixo da segunda que, como consecuencia 
deste empurre, ascende; este tipo de fronte chámase fronte fría. Falamos se fronte cálida 
cando unha masa de aire cálido se despraza ata atoparse cunha de aire frío. A primeira, en 
movemento e menos densa, ascende por riba da segunda dunha maneira menos brusca que 
no caso anterior, de modo que a condensación do vapor de auga se produce dun modo 
paulatino. 

Actividade 15 da páxina 77 

Nubes de ascenso orográfico. Cando unha masa de aire húmido que se despraza en hori-
zontal pola superficie da Terra se atopa cunha elevación montañosa, verase obrigada a as-
cender. Deste xeito, pode alcanzar o seu punto de saturación ao encontrarse con menores 
temperaturas a maior altura, e formar nubes que ao estar en contacto coa ladeira descargan 
a súa auga dando lugar a un fenómeno coñecido como precipitación horizontal. Estas nu-
bes, con forma horizontal e formadas a pouca altura, denomínanse estratos. Como as pre-
cipitacións se producen no lado da montaña pola que se produce o ascenso da masa de ai-
re, ao chegar á cima perdería  a práctica totalidade da humidade que transportaba e des-
cenderá polo outro lado como un vento cálido e seco, producindo o efecto contrario: se-
cando o terreo. Por iso, as montañas influídas por este tipo de precipitación adoitan pre-
sentar un lado verde e rico en vexetación e outro lixeiramente desertizado, efecto que se 
coñece como efecto Foehn ou sombra de choivas. É o efecto que se produce na illa de 
Gran Canaria, que se encontra baixo a influencia dos ventos alisios que veñen cargados de 
humidade oceánica. 

Actividade 17 da páxina 78 

Localizado entre os 55º e os 60º de latitude, é un clima que se dá nas zonas continentais 
que están en contacto co mar. As borrascas subpolares inflúen neste clima de grandes pre-
cipitacións, especialmente no verán; os veráns  son suaves e, aínda que os invernos poden 
ser fríos, en xeral están matizados pola influencia marítima, que reduce os contraste térmi-
cos. 

Actividade 20 da páxina 81 

É a oscilación do Atlántico Norte e trátase do gradiente de presión que existe entre a bo-
rrasca subpolar de Islandia e o anticiclón subtropical das Azores. Se a presión atmosférica 
do anticiclón das Azores é máis alto do normal e a da borrasca de Islandia é inferior ao 
habitual, dise que se dá unha oscilación positiva e o anticiclón situarase a maiores latitu-
des, xerando unha seca que afectará tanto a Península Ibérica como a Canadá e Grenlan-
dia. Ademais, prodúcese un incremento na forza dos ventos alisios, que provocarán cali-
mas sobre Canarias. No caso contrario, cun gradiente de presión baixo entre o anticiclón 
das Azores e a borrasca islandesa, o anticiclón colocarase en latitudes máis baixas e per-
mitirá que a borrasca exerza a súa influencia sobre a Península Ibérica, orixinando abun-
dantes choivas. 

� Gota fría – Fenómeno meteorolóxico local que pode causar precipitacións excepcio-
nalmente intensas durante unhas horas ou días. A súa formación precisa dunha masa de 
aire frío polar en altura (Depresión Illada en Niveis Altos, DINA, un estrangulamento 
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da corrente de chorro), unha inestabilidade (baixas presións) en superficie e unha ele-
vada temperatura, especialmente na superficie mariña. O vapor de auga de orixe mariña 
ascende e condénsase formando unha masa nubrada de tipo tormentoso (cúmulo-
nimbo) que desencadea a precipitación. Esta situación é común na Península, na área 
mediterránea, especialmente en outono. 

Actividade 17 da páxina 82 

Trátase dun clima no que as precipitacións son constantes e baixas durante todo o ano, sen 
observarse ningún período de seca. No referente ás temperaturas, son relativamente baixas 
e non existe apenas oscilación, aínda que se observa unha baixada nos meses de marzo e 
agosto. Isto pode indicar que se trata dun clima de altas latitudes no hemisferio sur. 

Actividade  22 da páxina 82 

Na Península Ibérica distinguimos varias zonas climáticas, segundo a circulación da at-
mosfera e as precipitacións: 

O clima oceánico dáse principalmente en Galicia e a cornixa cantábrica. As precipita-
cións superan os 800 mm anuais e as temperaturas son suaves. 

O clima mediterráneo abarca a maior parte da Península Ibérica. As precipitacións son 
irregulares e inferiores a 800 mm anuais e as temperaturas son variables. O clima medite-
rráneo típico, con veráns cálidos e invernos suaves, abarca a costa mediterránea, a costa 
sur do Océano Atlántico, as illas Baleares e as cidades autónomas de Ceuta e Melilla. Nas 
zonas interiores, afastadas da influencia mariña, trátase dun clima mediterráneo continen-
talizado, con contrastes térmicos máis acusados. No sueste peninsular e na zona media do 
val do Ebro dáse un clima mediterráneo subdesértico. 

O clima de montaña dáse nas zonas con altitudes superiores ao 1000 metros. 

16.4 Unidade 4. A atmosfera e a humanidade 

 Actividade 10 da páxina 94 

A escala local podemos pór como exemplo os vertedoiros de lixo; a escala rexional, as 
emisión industriais en lugares entre montañas e, a escala global, a contaminación por 
CFC. A curto prazo podemos citar as verteduras industriais a un río e a longo prazo as 
emisións de CFC.  

Actividade 15 da páxina 100 

Trátase de néboas formadas pola conxunción de varios tipos de substancias contaminantes 
propias dos núcleos urbanos. Os compoñentes principais do smog fotoquímico son o ozo-
no troposférico, os óxidos de nitróxeno, os aldehidos, o nitrato de peroxiacetilo (PAN) e 
os radicais libres, que xorden da reacción de óxidos de nitróxeno, osíxeno e hidrocarburos 
con radiacións ultravioleta. Adóitase formar ao final do verán, cando as temperatura rol-
dan os 25-30ºC, a humidade relativa é inferior ao 50% e a situación atmosférica debe ser 
estable, sen néboas e cun alto grao de insolación, o que favorece as reaccións fotolíticas. 

O smog sulfuroso fórmase como consecuencia da queima dos derivados do petróleo e 
está formado por unha combinación de dióxido de xofre, auga e feluxe. Adóitase formar 
no inverno, cando as temperaturas roldan os -1-4ºC e a humidade relativa supera o 80% en 
situación de estabilidade atmosférica. 
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Actividade 16 da páxina 102 

Deberíase facer mención a medidas lexislativas e políticas de diversa índole, desde puniti-
vas ata preventivas. Ademais, deberíase facer fincapé na importancia da educación neste 
sentido. 

Actividades 1 da páxina 108 

As principais fontes naturais son:  

– Erupcións volcánicas: compostos de xofre e partículas sólidas. 

– Seres vivos: CO 2 , partículas sólidas (pole e esporas), metano ao descompoñerse a 
materia orgánica. 

– Tormenta: óxidos de nitróxeno. 

Actividade 8 da páxina 108 

Cando o ozono está presente na troposfera, e non na estratosfera formando parte da capa 
que leva o seu mesmo nome, constitúe un contaminante moi reactivo e que forma parte do 
smog fotoquímico. 

Actividade 12 da páxina 108 

As cidades, como consecuencia do uso da calefacción, aire acondicionado, automóbiles, 
etc. están a maior temperatura que o seu contorno, o aire sobre a cidade quece e ascende, 
deixando un espazo que tende a ser ocupado polo aire das zonas rurais circundantes. Desta 
maneira, xéranse células convectivas que sopran brisas urbanas desde o exterior cara ao 
interior da cidade, o problema é que non só non se facilita a dispersión de contaminantes, 
senón que ademais as cidades adoitan estar rodeadas dun cinto industrial e as brisas urba-
nas que sopran en dirección á cidade arrastran os contaminantes emitidos nestas zonas in-
dustriais circundantes cara á cidade, incrementando o número de contaminantes e agra-
vando o problema. 

Actividade 16 da páxina 108 

Deposición seca é aquela que se produce como consecuencia da acción da gravidade sobre 
as partículas ou gases contaminantes, que se acaban por depositar na superficie terrestre; 
deposición húmida é aquela que se produce cando os contaminantes son arrastrados ata a 
superficie por algún tipo de precipitación, xa sexa choiva, sarabia ou neve. 

Actividades 19 da páxina 108 

– O ozono troposférico.O O 3  é un grande oxidante. En presenza de luz solar e con 

humidade relativa baixa, mediante un proceso de fotooxidación, o O 3  provoca a 

formación doutros oxidantes fotoquímicos, especialmente o PAN (nitrato de pero-
xiacetilo). A partir dos óxidos de nitróxeno e xofre, a acción do O 3  provoca a for-

mación de ácido nítrico e ácido sulfúrico. A presenza de todos estes gases orixina o 
smog fotoquímico, unha néboa oxidante e ácida, típica de grandes núcleos urbanos 
moi iluminado. O O 3  e o PAN producen irritación aguda das mucosas, falta de co-

ordinación e sensación de esgotamento. Nos vexetais é habitual a necrose das follas 
e a diminución do crecemento e a reprodución. Nos materiais, os danos máis habi-
tuais prodúcense no caucho (pneumáticos dos vehículos) e nos metais, por corro-
sión. 
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– Os metais pesados. O chumbo e  o mercurio producen alteracións graves no sistema 
nervioso e no excretor. O cadmio dá lugar a problemas respiratorios e no sistema 
circulatorio. A bioacumulación é o maior dos problemas producidos polos metais 
pesados, xa que nos  animais dos niveis tróficos superiores pode chegar a producir a 
morte por intoxicación. 

–  Os fenómenos de choiva ácida. Acidificación de ríos, lagos e encoros. Incremento 
de ións metálicos tóxicos nas augas ao facilitarse a súa disolución. Bioacumulación 
destes metais. Morte por intoxicación dos seres vivos. O aumento da acidez empeora 
a calidade do solo e tórnao improdutivo. A lixiviación de ións tóxicos facilítase coa 
acidificación do terreo. Estes ións son absorbidos polos vexetais e prodúcense pro-
blemas de bioacumulación. A deposición de choiva ácida sobre os vexetais provoca 
perda de nutrientes, perda de cor nas follas, caída prematura destas e morte das árbo-
res. Corrosión dos metais. Mal da pedra, un proceso que afecta as rochas calcarias 
transformando a calcaria en xeso, que se disolve rapidamente; pódese observar en 
edificios das grandes cidades. 

– O incremento do efecto invernadoiro. O aumento da temperatura provocará a fusión 
das grandes masas de xeo continentais, o que provocará un aumento da nivel do mar 
de 15-90 cm. Esta subida será drástica para aquelas zonas que se encontran ao nivel 
do mar ou por baixo del, e suporá a perda baixo as augas de grandes superficies de 
terreo; este desxeo continental suporá unha diminución do albedo, co consecuente 
aumento das temperaturas. O océano Ártico podería chegar a desconxelarse por 
completo, o que suporía unha diminución da salinidade da auga (habería igual canti-
dade de sal e moita máis auga). Ao ter menos sal, a auga sería menos densa e isto 
provocaría alteracións nas correntes oceánicas. As zonas climáticas desprazaríanse 
cara aos polos e desaparecería a tundra ártica, que actualmente actúa como sumidoi-
ro dos gases de efecto invernadoiro impedindo o seu incremento. Redistribución dos 
fenómenos climáticos. Os anticiclóns subtropicais, a ZCIT, as borrascas subpolares, 
etc. Distribuiríanse de maneira diferente afectando o réxime de precipitacións típico 
de cada zona. 

– Os compostos haloxenados. Son os principais responsables da desaparición da capa 
de ozono. 

Actividades 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 e 12 da páxina 110 

1 b), 2 ningunha, 3 b) e d), 4 c), 5 a), 6a) e b), 7 b) e d), 8 b) e c), 10 b) e d), 11a) e c), 12 
b) e c) 

Actividade 23 da páxina 108 

Os recursos atmosféricos son enerxía eólica e enerxía solar. 

– Falsa, transfórmana en enerxía eléctrica. 

– Verdadeira. 
– Verdadeira. 

Actividade 9 da páxina 110 

9 a) 

Actividade 21 da páxina 106 

Os anteriores cambios climáticos foron debidos a causas naturais, mentres que no caso do 
actual, o ser humano ten un papel determinante, debido fundamentalmente ao uso irres-
ponsable dos combustibles fósiles e á deforestación masiva do planeta. 
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16.5 Unidade 5. A hidrosfera 

Actividade 3  da páxina 132. 

 

Actividade 11 da páxina 132 

As diferenzas son as seguintes: 

– Salinidade: os sales dos océanos proveñen da disolución dos materiais que forman o 
fondo mariño, ademais dos sales procedentes dos continentes, que se acaban por ver-
ter ao mar a través dos ríos. O sal máis abundante nesta auga é o cloruro sódico ou 
sal de mesa. No caso das augas continentais, os sales en disolución varían en función 
do terreo polo que transcorren. Adoitan presentar nitratos e fosfatos; se atravesan un 
terreo silíceo serán augas ricas en ácido carbónico e nos seus ións; se o terreo é rico 
en algún metal, presentará maiores concentracións deste. En casos especiais, como 
as augas hidrotermais, poden presentar maiores concentracións de sulfuros metáli-
cos. 

– Acidez: As augas, tanto oceánicas como continentais, reciben dióxido de carbono da 
atmosfera disolto nas pingas de choiva. Esta achega de CO 2  provoca unha lixeira 
diminución do pH, polo que as augas teñen un carácter lixeiramente ácido. 

– Gases disoltos: o contacto coa atmosfera provoca que parte dos gases contidos nela 
se disolvan na auga. Os principais gases en disolución son o CO 2  , o O 2    e o N 2 , 
por orde de abundancia. O osíxeno, ademais, é produto da actividade fotosintética 
dos organismos acuáticos autótrofos, e o CO 2  tamén é producido na respiración de 
toda a comunidade biótica. As augas frías teñen unha maior capacidade para conter 
osíxeno en disolución e presentan, polo xeral maior riqueza de vida. As augas conti-
nentais máis osixenadas son as dos ríos de montaña: as súas baixas temperaturas e a 
axitación da auga contribúen á disolución do osíxeno atmosférico. 

Actividade 12 da páxina 132 

A temperatura das augas oceánicas varía coa profundidade. Existe unha parte superficial 
coñecida como epilimnion, na que as temperaturas se aproximan ás atmosféricas, e sofren 
variacións segundo a situación climática. Por baixo encóntrase o metalimnion, onde a 
temperatura baixa bruscamente debido á formación dun forte gradiente de densidade e, por 
tanto, de temperatura, e exerce de barreira entre as augas superficiais e as profundas pola 
diferenza de densidade. Por último, encontramos a zona máis ampla, coñecida como hipo-
limnion, cuxas temperaturas son frías e se manteñen constantes.  Esta estratificación tér-
mica é estacional en latitudes medias e altas e máis permanente en latitudes medias e bai-
xas. 
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Actividade 3 da páxina 134 

Ningunha. 

Actividade 10 da páxina 119. 

– a) Falsa, é consecuencia da transpiración de todos os seres vivos, aínda que princi-
palmente dos vexetais. 

– b) Verdadeira, as únicas achegas recíbense nas dorsais oceánicas, e as únicas perdas 
nas zonas de subdución. 

– c) Falsa, son os procesos de cambio de estado da auga producidos principalmente 
pola calor proporcionada pola radiación solar. 

– d) Verdadeira, o tempo que permanece nun lugar concreto chámase tempo de resi-
dencia. 

Actividades 16 da páxina 132 

A dinámica atmosférica causa movemento das masas de aire terrestres e os fenómenos 
climáticos. O vapor de auga contido nunha masa de aire pode condensarse formando nu-
bes e dar  lugar a precipitacións; deste xeito a auga pasa á atmosfera, e transportada, con-
dénsase e regresa á Terra en forma de auga ou neve. Esta parte do ciclo da auga coñécese 
como ciclo externo xa que, aínda que existen augas subterráneas, todo o proceso se dá en-
tre a hidrosfera, a atmosfera, a biosfera e a parte superior da xeosfera. A parte do ciclo no 
que se emite auga de orixe magmática formada no manto e se devolve a este na subdución 
das placas litosférica constitúe o ciclo interno da auga. 

Actividade 12 da páxina 120 

Fundamentalmente, establécese unha relación a través do vapor de auga que se produce na 
hidrosfera e pasa a formar parte da atmosfera, onde se pode volver condensar formando 
nubes e precipitar sobre a Terra volvendo formar parte da hidrosfera. Tecnicamente, non 
podemos considerar o vapor de auga atmosférico como parte integrante da atmosfera ou 
da hidrosfera unicamente, senón de ambas. 

Actividade 14 da páxina 122 

As correntes mariñas producen un efecto de homoxeneización da salinidade dos mares e 
dos océanos polos que discorren. En calquera caso, a propia corrente ten unha temperatura 
e salinidade diferentes as da auga que a rodea, e por iso se comporta como un río no seo 
da auga. Cando unha corrente mariña profunda se eleva cara a superficie, adoita  producir 
unha achega de sales minerais no lugar, o que se coñece como afloramento mariño. 

Actividade 31 da páxina 132 

Nun lago tamén se da unha estratificación das augas e podemos distinguir epilimnion, me-
solimnion ou termoclina e hipolimnion. Esta estratificación sufrirá variacións estacionais, 
dependendo da temperatura ambiental que se rexistre, producíndose inversións térmicas 
son seu seo.  

No verán, a estratificación das augas é evidente, o epilimnion, ben iluminado e con 
temperaturas altas, vai perdendo nutrientes e gañando osíxeno pola actividade do fitoplac-
ton, e no hipolimnion prodúcese o efecto contrario, debido á descomposición bacteriana 
de organismos mortos. 

No outono, a diminución das temperaturas provoca o arrefriado do epilimnion ate al-
canzar a temperatura do hipolimnion (inversión térmica), a termoclina desaparece e as au-
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gas dun estrato e do outro se mesturan, producíndose unha repartición homoxénea de nu-
trientes e osíxeno. 

No inverno, se as temperaturas son baixas dabondo, o epilimnion alcanzará menores 
temperaturas que a capa inferior, chegando mesmo a conxelarse a superficie do lago. Vol-
ve aparecer a estratificación e a termoclina. O proceso de descomposición de organismos 
segue a producirse, aumentando a cantidade de nutrientes na auga. 

Na primavera vólvese producir un fenómeno de inversión térmica e mestura de augas 
ao igualarse novamente a temperatura das augas superficiais e profundas. 

Actividades 5, 6, 7, 8 e 9 da páxina 134. 

5 a) e d);  6 c);  7 a) e b);  8 b);  9 b), c) e d) 

16.6 Unidade 6. A hidrosfera e a humanidade 

Actividade 6 da páxina 141 

Dependen principalmente do grao de desenvolvemento da zona e da dispoñibilidade da 
auga como recurso. En países desenvolvidos, o consumo de auga que se realiza é desme-
surado en comparación co consumo dos países en vías de desenvolvemento, xa que as ne-
cesidades creadas son infinitamente superiores nos primeiros, desde o coidado de xardíns 
ata fontes para paxaros, mentres que nos segundos, a auga escasea para consumo humano. 

Actividade 8 da páxina 141 

 

Actividade 3 da páxina 160 

Presas e encoros: interrompen o fluír natural dos cursos de auga continentais, de maneira 
que a auga se retén en lugares nos que o seu tempo de residencia é maior, atrasando, en 
certa medida o ciclo da auga. Os ecosistemas que se atopan nun curso posterior á constru-
ción veranse afectados. 
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Explotación de acuíferos: cando a taxa de explotación supera a taxa de recarga dos acu-
íferos, prodúcese unha sobreexplotación que pode dar lugar ao secado do acuífero. 

Transvasamentos: o traslado de auga dunha bacía a outra altera o ciclo da auga no refe-
rente á distribución xeográfica das augas continentais. Ademais os transvasamentos impli-
can unha serie de estratexias políticas e gobernamentais que deben ser estudadas coidado-
samente para non xerar conflitos. 

Vertedura contaminantes: as verteduras non inflúen no normal desenvolvemento do ci-
clo da auga, porén, o propio movemento da auga debido ao ciclo provoca a distribución da 
contaminación a rexións diferentes a aquelas nas que se produce a vertedura. 

Actividade 6  da páxina 160 

Centrais hidroeléctricas, maremotrices, refrixeración de diversos tipos de industria. 

Actividades1, 2, 3, 4 e 5 da páxina 162 

1 a); 2 b); 3 a), b) e c); 4 d); 5 b) 

Actividade 14 da páxina 145 

Prodúcense alteracións na cor, xa que as augas se adoitan tornar verdosas; no cheiro, xa 
que se producen descomposicións dos organismos que morren debido á eutrofización, 
producindo un cheiro moi intenso, e no sabor, xa que a auga deixa de ser insípida. 

Actividade 16 da páxina  147 

Auga con baixa condutividade é unha auga con baixa concentración de ións en disolución. 

Auga con pH moi ácido é unha auga con presenza de contaminantes ácidos. 

Presenza de escumas permanentes na auga, é un bo indicador de contaminación por de-
terxentes. 

Sulfuros en disolución indica contaminación química. 

Presenza de bacterias coliformes indica contaminación con augas fecais. 

Actividade 18  da páxina 160 

A agricultura, produce, principalmente, contaminación por substancias químicas, nitratos e 
fosfatos. 

O transporte marítimo, produce, principalmente, contaminación con biocarburantes de-
bido á limpeza das cámaras interiores dos petroleiros en auga internacionais, á parte das 
perdas en caso de accidente. 

A actividade industrial, produce todo tipo de verteduras industriais e contaminación 
térmica en caso da refrixeración de circuítos abertos. 

Actividade  22  da páxina 160 

A bioacumulación é un tipo de contaminación que se produce porque os metais pesados 
non son metabolizados polos seres vivos e se van acumulando nos distintos niveis tróficos, 
de maneira que o maior grao de acumulación se produce nos niveis máis altos da cadea 
trófica, alcanzando graos intolerables ou tóxicos ata producir a morte dos seres vivos. 

Actividades 12 e 13  da páxina 162 

12 a); 13 a) e d);  
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Actividade 21 da páxina 151 

Probablemente malas prácticas agrícolas con exceso de fertilizantes e pesticidas que poden 
dar lugar á eutrofización das augas. 

Actividades 7, 8, 10 da páxina 162 

7 b); 8 b); 10 a);  

Actividade 25 da páxina 155 

Recollida: a auga obtense directamente do seu curso natural ou almacénase en encoros pa-
ra asegurar o abastecemento en épocas de seca. 

Potabilización: a auga natural non adoita ser apta para o consumo doméstico. Antes de 
ser distribuída pasa por unha planta potabilizadora onde se trata para tal fin. 

Distribución. A auga é distribuída a cada fogar, fonte ou punto de abastecemento da 
zona urbana en cuestión. 

Refugallo: antes de devolver a auga á súa canle natural, debe pasar por unha planta de-
puradora para eliminar os elemento contaminantes. 

Devolución: as augas devólvense á natureza libres de elementos contaminantes, de mo-
do que o impacto producido sexa mínimo. 

Actividade 27 da páxina 159 

No pretratamento procédese a eliminar da auga residuos de gran tamaño mediante o criba-
do e, nunha segunda fase, elimínanse as graxas e as areas. Unha vez limpa destes residuos, 
a auga pasa á propia fase de depuración. En primeiro lugar procédese ao tratamento prima-
rio, que se realiza por decantación dos sólidos en suspensión e dos elementos coloidais. 
Igual que na potabilización, engádense floculantes para facilitar a decantación destes últi-
mos. Tamén se elimina nesta fase a materia orgánica e os aceites que permanecen na su-
perficie recolléndose directamente. A auga pasa entón a unhas cámaras coñecidas como 
depósitos de dixestión, nos que se procede ao tratamento secundario mediante o uso de 
microorganismos descompoñedores, que eliminarán unha porcentaxe moi alta de materia 
orgánica presente. Tras a última decantación, a auga é devolta ao seu curso natural. 

Actividade 9 da páxina 162 

9 c) 

16.7 Unidade 7. A xeosfera 
� Actividade 2 da páxina 190 

A orixe por acreción de planetésimos implica que a Terra estivo totalmente fundida nalgún 
momento do seu pasado. Isto trae como consecuencia que os materiais se poidan distribuír 
segundo a súa densidade, de modo que os máis densos tenden a acumularse cara ao centro 
da masa. Esta é a orixe da estrutura en capas da Terra que observamos na actualidade. 

Actividade 3 da páxina 190 

A resposta é a figura da páxina 167. 
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Actividade 5 da páxina 190 

Son lugares situados sobre correntes ascendentes de magma que tenden a saír do manto. A 
saída deste magma orixina nova litosfera oceánica, e contribúese así á renovación da capa 
máis superficial da xeosfera. 

Actividade 4 da páxina 190 

A saída da calor interna da xeosfera orixina correntes de convección no seu interior. 
Cando estes movementos se producen no manto, acaban por mover as placas litosféricas 
que se encontran en contacto con el. Estes movementos provocan rozamentos, separacións 
ou choques entre as placas que xeran tensións. Cando estas tensións se liberan de forma 
repentina, as placas litosféricas disténdense bruscamente e vibran, orixinando os terremo-
tos. Tamén se orixinan fracturas das placas polas que pode saír o magma quente do manto, 
formándose así os volcáns. 

Actividade 6 da páxina 190 

– Islandia é unha illa volcánica que se orixinou sobre unha dorsal como consecuencia 
do magma depositado ao saír polos volcáns. Ademais está sobre un punto quente. 

– As Illas Filipinas constitúen un arco-illa que se formou na zona de subdución da pla-
ca filipina baixo a placa eurasiática. Este afundimento orixina tensións que son a 
fonte dos terremotos. Ademais, fractúranse as placas e as rochas fúndense debido ao 
aumento da presión e da temperatura. Este material fundido ascende polas fendas 
xeradas e forma volcáns, cuxas erupcións depositan o magma que se acumula for-
mando as illas. 

– O Himalaia orixinouse polo pregamento dos materiais que formaban os bordos con-
tinentais da placa indoaustraliana e a eurasiática. Como consecuencia deste move-
mento, os materiais víronse comprimidos, pregados e elevados. 

– Os Andes orixináronse polo pregamento do bordo continental da placa Sudamerica-
na baixo a cal subduce a placa de Nazca. As enormes presións xeradas provocan o 
pregamento dos materiais, á vez que os fracturan. Polas fracturas xeradas pode as-
cender o magma que forma os volcáns. 

Actividade 13 da páxina 179 

– A hawaiana é pouco perigosa porque a súa explosividade é baixa. Emite lavas moi 
fluídas de traxectoria facilmente previsible. As medidas para evitar danos consisten 
en manterse afastados das zonas “inundables” ou construír diques para desviar a la-
va. 

– A erupción estromboliana é algo máis perigosa porque é máis explosiva e os piro-
clastos emitidos poden caer en zonas máis imprevisibles. 

– A erupción vulcaniana é máis perigosa porque aumenta a explosividade, especial-
mente se o magma entra en contactos con auga freática. 

– As erupcións plinianas e ultraplinianas son as máis perigosas, xa que son as máis 
explosivas. 

Actividade 14 da páxina 179 

O metamorfismo rexional debe a súa orixe á presión xerada pola colisión de dúas placas 
litosféricas; pola contra, o dinamometamorfismo está orixinado pola presión exercida po-
las rochas que forman os bordes dunha falla. No primeiro caso, a cantidade de masa impli-
cada e as forzas son moito maiores que no segundo. 
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Actividade 16 da páxina 181 

A meteorización química implica unha alteración da composición dos materiais que for-
man as rochas, mentres que a física só supón unha alteración do seu estado de agregación, 
sen alterar a natureza das substancias que compoñen as rochas. 

Actividade 18 da páxina 183 

A erosión implica transporte polo mesmo axente que desgasta, mentres que a meteoriza-
ción só implica desgaste da rocha, sen que o axente causante deba transportar os restos. 

Actividade 21 da páxina 183 

O vento erosiona mediante o choque continuo das partículas que mobiliza, ou ben median-
te o arrastre das partículas pouco consolidadas que haxa nalgunha superficie, mentres que 
o glaciar desgasta polo arranque de materiais que realiza o xeo ao facer presión sobre as 
rochas, ou pola acción exercida polos bloques que empurra na base da masa xeada contra 
o substrato. O río, pola contra, erosiona arrincando os materiais que atopa na superficie 
das rochas e polo choque das partículas que transporte no seu seo. 

Actividade 23 da páxina 184 

No desprendemento, a caída prodúcese de modo individual, mentres que nos outros dous 
casos, a caída ten lugar en masa. A escorregada maniféstase como a caída dunha masa só-
lida coherente, mentres que o fluxo se manifesta como a caída dun fluído viscoso. 

Actividade 29 da páxina 188 

No ambiente desértico, a acción da meteorización máis importante é a fragmentación por 
dilatación térmica diferencial, debido á gran diferenza de temperaturas entre o día e a noi-
te. 

Actividade 30 da páxina 188 

Será máis importante no ambiente periglaciario, pois a xelivación require ciclos de conxe-
lación-desconxelación e no ambiente glaciario a auga permanece conxelada de modo con-
tinuo. 

Respostas á sección “Prepara o acceso á universidad e” 

� 1 b,d  

� 2 c  

� 3 a,d  

� 4 a,b,c  

� 5 Ningunha 

� 6 d  

� 7 b  

� 8 c  

� 9 Ningunha 

� 10 b,d  

� 11 c  

� 12 d 



 

 

16.8 Unidade 8. A xeosfera e a humanidade 

Actividade 2 da páxina 194 

A principal diferenza é a súa orixe. Os xacementos esóxenos están orixinados ou asocia-
dos a procesos xeolóxicos externos, mentres que os internos están asociados a procesos 
que requiren presión e/ou temperaturas elevadas, é dicir, magmatismo ou metamorfismo. 

Actividade 4 da páxina 218 

As augas superficiais e subterráneas poden resultar contaminadas polo lavado do material 
que se extrae. Ademais, as perdas de lubricantes e disolventes da maquinaria tamén pro-
ducen contaminación. Por outro lado, en moitas explotacións mineiras utilízase auga como 
medio de separación do mineral, ou para lavalo, o que diminúe as canles e aumenta a car-
ga de sedimentos do río. A actividade mineira tamén pode modificar as correntes de augas 
subterráneas cando os pozos e as galerías das minas cortan un acuífero. Nas canteiras e 
minas a ceo aberto, a escavación pode alcanzar o nivel freático e orixinar lagoas de casca-
lleira. As balsas de decantación poden favorecer a infiltración no acuífero e nos solos  de 
metais pesados e outros contaminantes. 

Actividade 6 da páxina 199 

– O risco consiste na rotura dos muros de contención e a vertedura dun líquido, moi 
contaminante, que contén a balsa. 

– As substancias que conteñen son tóxicas para os seres vivos, polo que provocarán 
unha gran mortaldade no caso de vertedura. Do mesmo xeito, se esta auga contami-
nada invade ríos e encoros de onde se toma auga para consumo humano, ou se infil-
tra nos acuíferos, inutilízanse estas fontes de auga. As terras de cultivo que se poden 
ver afectadas quedan inutilizadas. 

Actividade 7 da páxina 201 

– O carbón máis axeitado sería a antracita, pois libera a maior cantidade de enerxía 
por unidade de masa. 

– Os demais tipos de carbón utilízanse porque hai outras variables que condicionan o 
seu uso, como son a facilidade de extracción ou a dispoñibilidade nas zonas de uso. 

Actividade 8 da páxina 203 

As de ceo aberto causan un grande impacto paisaxístico. As subterráneas teñen risco de 
colapsos e subsidencias, e nelas tamén se producen explosións por gas grisú. En ambos 
casos, a extracción de mineral xera unha gran cantidade de po. Este deposítase en casca-
lleiras, as cales, aparte do impacto paisaxístico, son lixiviadas pola auga e contaminan as 
augas superficiais e os acuíferos. Nas persoas, a inhalación de po de carbón causa silicose. 

Actividade 10 da páxina 205 

A de fisión é non renovable, pois o material radioactivo que se precisa está nunha cantida-
de determinada que un día se acabará. A de fusión, dadas as cantidades de enerxía que se 
liberan, pode considerarse que é practicamente inesgotable, aínda que realmente non sexa 



 

así, pois a auga da que se obtén o hidróxeno é limitada; acabaríase nunha data tan afastada 
que para o caso é como se fose renovable. 

Actividade 11 da páxina 205 

As vantaxes están asociadas á diminución da liberación de dióxido de carbono (aínda que 
hai investigacións que parecen demostrar que non é así) e á seguridade na achega de elec-
tricidade. As desvantaxes están asociadas ao perigo intrínseco ao seu funcionamento, ao 
seu elevado custe de construción e á dificultade de eliminar os residuos radioactivos que 
producen. 

Actividade 13 da páxina 207 

A xeotérmica e a fotovoltaica son fontes de enerxía que se esgotarán nun tempo moi afas-
tado, por ese motivo se poden considerar renovables. 

Actividade 15 da páxina 207 

As vantaxes derivan da optimización do uso da enerxía que provén do Sol ou da xeosfera, 
así como dun uso eficiente desta. Por outra banda, diminúe a dependencia de fontes exter-
nas de enerxía. En calquera dos casos, supón un aforro importante en factura enerxética. 

Actividade 5b da páxina 218 

Na extracción de carbón, os riscos son os de calquera mina: impacto paisaxístico, elimina-
ción da capa superficial da xeosfera, contaminación polos residuos dos vertedoiros ou po-
los seus lixiviados, que van parar ás augas superficiais ou aos acuíferos. No petróleo, ade-
mais do impacto visual orixinado polas instalacións de extracción, os riscos ambientais 
máis importantes asociados á súa extracción débense á súa fuga nas torres petrolíferas e á 
contaminación do solo e da auga. No gas natural, pola contra, mantense o impacto visual, 
mais non hai risco de contaminación do solo e da auga, e si da atmosfera debido aos esca-
pes de gas. 

No referente ao transporte, o carbón contamina ao liberar partículas e po que queda en 
suspensión na atmosfera e ensucia os lugares onde se deposita. No  caso do petróleo, os 
riscos asociados á súa distribución implican fugas dos oleodutos ou rotura dos petroleiros 
coa consecuente marea negra; tamén se ten en conta o risco de incendio e explosión do 
oleoduto por manipulación inadecuada. O gas natural é o máis limpo dos tres, aínda que 
comparte co petróleo os riscos de incendio e explosión dos gasodutos, non obstante en ca-
so de fuga, só se ve afectada a atmosfera. 

Actividade 7 da páxina 218 

Aseméllanse en que todas utilizan o vapor a presión producido para mover unha turbina e 
xerar electricidade. Todas elas necesitan de instalacións de refrixeración para transformar 
o vapor en líquido. 

Nas convencionais e as de coxeración, a calor provén dun combustible que se queima, 
nas nucleares a calor provén da desintegración dun elemento radioactivo, normalmente 
uranio, nas termosolares, a calor provén da enerxía solar. Isto condiciona o tipo de instala-
ción. 

Na coxeración, a diferenza das restantes, aprovéitanse os gases da combustión para 
mover unha primeira turbina. 



 

Actividade 18 da páxina 211 

A magnitude mide a enerxía liberada por un sismo mentres que a intensidade mide o dano 
causado por esa enerxía liberada. 

Actividade 19 da páxina 211 

As zonas de maior risco sísmico están asociadas ao bordo entre as placas africana e eura-
siática, como é o caso de toda a zona do sueste e zona de Huelva. O risco na zona pirenai-
ca está asociado aos restos do movemento basculante da península con respecto a Europa, 
que orixinou os Pireneos. Nas illas Canarias o risco sísmico está asociado ao volcánico. 

Actividade 20 da páxina 211 

O máis seguro sería cambiar as poboacións de lugar, mais probablemente non sexa viable, 
de modo que o axeitado sería unha combinación das outras dúas medidas. Se os recursos 
da poboación non son suficientes para a edificación sismorresistente, deberíase insistir 
moito na información e na educación, así como en establecer un bo sistema de alerta tem-
perá e un sistema de evacuación rápido e eficaz. 

Actividade 25 da páxina 217 

Resposta aberta: 

A deforestación favorece o arrastre das partículas pola chuvia, ao carecer de suxeición. 
Construción de estradas que retiren a parte baixa da ladeira, a que soporta o empurre do 
resto. Perforacións ou derrubes que deixen soltos bloques no alto das pendentes. Cambios 
no curso das redes de drenaxe que socaven a base dunha ladeira e eliminan o elemento de 
suxeición. Construción sobre unha capa de arxilas sen suxeitar os cimentos ao substrato 
rochoso máis duro e resistente, de modo que o aumento de masa empurre cara abaixo a 
capa de arxila. 

Actividade 26 da páxina 217 

Os solos arxilosos tenden a expandirse cando se humedecen e a contraerse cando secan. 
Estes movementos de ascenso e descenso xeran tensións sobre as estruturas que as poden 
fender. Algo semellante acontece se se constrúe sobre material expansivo situado sobre un 
acuífero pois o nivel da auga sobe e baixa, e con el a capa de rocha branda. 

Actividade 9 da páxina 218 

a) Risco tecnolóxico, pois é froito da actividade humana. 

b) É un caso de risco por movementos de ladeira. 

c) Risco tecnolóxico por actividade humana. 

d) Risco por colapso. 

e) Risco volcánico. 

Actividade 15 da páxina 218 

– Medidas estruturais: 

Drenaxe para evitar a acumulación de auga e o efecto lubrificante. 

Modificación da morfoloxía dos taludes diminuíndo a pendente ou enchendo as partes 
baixas. 

Contención de ladeiras mediante muros, diques ou contraforte ou mediante mallas para 



 

rochas soltas. 

Ancoraxe de rochas de gran tamaño. 

Revexetación de ladeiras que reteñan auga e partículas soltas. 

Construción de gabias que reteñan rochas que se desprendan. 

– Medidas non estruturais: 

Elaboración de mapas de riscos que permitan a ordenación territorial. 

Respostas á sección “Prepara o acceso á universidad e” 

� 1b  

� 2d 

� 3b,d  

� 4c,d  

� 5b,c,d  

� 6 Ningunha 

� 7a,b,c  

� 8a,c,d  

� 9a,c  

� 10a  

� 11c  

� 12a,b,d  

� 13a,b,c  

� 14d 



 

16.9 Unidade 9. A biosfera 

Actividade 1 da páxina 246 

Hábitat: ambiente no que pode vivir unha especie determinada. 

Biótopo: conxunto de características fisicoquímicas do ecosistema. 

Poboación: conxunto de individuos da mesma especie que viven nun lugar e tempo de-
terminado. 

Nivel trófico: cada un dos elos que se identifican nunha cadea alimentaria. 

Fotoautótrofo: organismo capaz de sintetizar a súa propia materia orgánica a partir de 
inorgánica e utilizando como fonte de enerxía a luz solar. 

Consumidor primario: organismo que consegue a súa materia e enerxía alimentándose 
dos produtores. 

Produtividade: cantidade de materia que pasa ao seguinte nivel trófico en relación coa 
biomasa do nivel que a produce. 

Predación: relación entre especies na que unha especie, a predadora, se alimenta doutra, 
a presa, nun proceso que leva asociado a morte desta última ou da súas partes. 

Ciclo bioxeoquímico: conxunto de procesos que reciclan a materia transferíndoa duns a 
outros dos diferentes subsistemas terrestres. 

Sucesión: serie unidireccional de cambios que experimenta un ecosistema de modo na-
tural, como consecuencia da súa propia dinámica interna, que o leva a un estado de máxi-
ma estabilidade e equilibrio en función das condicións do medio no que se desenvolve. 

Actividade 2 da páxina 248 

2 a)  e d). 

Actividade 3  da páxina 248 

3 b) e c ). 

Actividade 4 da páxina 248 

Ningunha. 

Actividade 19 da páxina 238 

Podemos considerar gasosos os ciclos do carbono e do nitróxeno, e sedimentarios os do 
xofre e o fósforo. 

Actividade 20 da páxina 238 

 



 

A: se desaparecen os descompoñedores, acumúlanse os refugallos e cadáveres e non se 
orixina materia inorgánica que poidan usar de novo os produtores, co cal o ecosistema co-
lapsa. 

B: se desaparecen os produtores non haberá unha entrada de materia no ecosistema, 
pois son os únicos capaces de producir materia orgánica, que pode ser utilizada polos de-
mais seres vivos, a partir da materia inorgánica. 

C: se desaparecen os consumidores, o número de produtores aumentaría, ao non ser re-
guladas as súas poboacións pola predación. O ecosistema simplificaríase e a poboación de 
produtores vería limitado o seu crecemento unicamente pola dispoñibilidade de  recursos. 

Actividade 6 da páxina 246 

 

B: produtores 49´54 . 106 u. Consumidores primarios 5170 u. Consumidores secundarios 
130 

C produción neta herbas 508´9.10 12− u; produción neta ratos 5340. 10 3u; produción ne-
ta doniñas 7584201. Para o cálculo da produtividade, pódense propor os seguintes valores 
de biomasa: herbas 20000 kcal/m 2 .ano;  ratos 3000 kcal/m 2 .ano; doniñas 400 
kcal/m 2 .ano 

D A regra do 10 % é a manifestación de que cada nivel trófico só pode usar  parte da 
enerxía que lle chega do chanzo anterior. Calcúlase que, de media, dun chanzo ao seguinte 
só queda dispoñible o 10% da enerxía que chegou, posto que parte de ela se emprega nos 
procesos metabólicos polos seres vivos dese nivel trófico. 

Actividade 10 da páxina 246 

A é unha pirámide de números. O seu aspecto invertido reflicte que o número de produto-
res é pequeno, aínda que cuns tamaños moi grandes. Non parece ser unha pirámide de 
enerxía ou biomasa, porque nos ecosistemas terrestres non se observa unha taxa de reno-
vación tan elevado do nivel de produtores. 

B Podería ser de biomasa ou de enerxía, dado que o fitoplancto é capaz de reproducirse 
a unha taxa tan elevada que manteña o resto da cadea trófica. 

C A gran capacidade de reprodución do fitoplancto relaciónase cunha gran capacidade 
fotosintética, capaz de fixar a gran cantidade de enerxía solar en forma de substancias or-
gánicas que é necesaria para manter os demais niveis tróficos. 

Actividades 5, 6, 7 da páxina 248 

5 a) e d); 6 c) e d); 7 c). 

Actividade  11 da páxina 246 

A) Ao principio aumenta de xeito exponencial, porque hai recursos máis que suficientes. 
Chega un momento no que alcanza o máximo, debido a que as condicións do ecosistema 
non permiten que poidan vivir máis. A partir de aí prodúcese unha diminución da poboa-
ción, tendencia que, se non se modera, como parece ao final que está a acontecer, levará á 
extinción da poboación. A diminución pode ser debida á falta de recursos ou a outros 
axentes. 



 

B) É a capacidade de carga do ecosistema, é dicir, a cantidade de individuos dunha es-
pecie que pode manter no seu seo. 

C) Se non muda a tendencia, a poboación será cada vez menor e extinguirase. Se muda 
a tendencia, como parece acontecer ao final, o mais probable é que volva crecer ata alcan-
zar a capacidade de carga. 

D) Deben realizar o debuxo dunha gráfica exponencial posto que, en principio, non hai 
restricións ao crecemento e a especie debe ser un estratego do r. 

E) 

  

Actividades 8, 9, 10, 11 e 12 da páxina 248 

8 b) e d); 9 a),c) e d); 10 c) e d); 11 a); 12 b) e c) 

16.10 Unidade 10. A biosfera e a humanidade 

Actividades 1, 2, 6 e 8  da páxina 270 

1 ningunha; 2 a); 6a); 8 c) e d). 

Actividade 7  da páxina 255 

Si que o é, pois cando se desencadea acaba cos organismos aos que alcanza e que non de-
senvolvan as adaptacións precisas. Isto provoca que moitas especies non sobrevivan, ou 
ben que se produza unha alternancia na composición de especies do ecosistema ente in-
cendios sucesivos. Por exemplo, as especies arbóreas, que necesitan máis tempo para me-
drar, son escasas, mentres que dominan as herbas capaces de rexenerarse con rapidez. 

Actividade 11 da páxina 257 

O ser humano actúa como un superdepredador extremadamente eficaz que pode incidir 
sobre calquera nivel da cadea trófica. Isto vólvenos capaces de extinguir poboacións entei-
ras de organismos, mesmo toda unha especie. Manifestamos este carácter mediante a caza 
abusiva, con actividades de lecer ou para coleccionismo, por exemplo. Ademais podemos 
realizar actuacións que modifiquen drasticamente os hábitats, por alteración física, incen-
dio ou contaminación, por exemplo, de modo que as novas condicións non permitan a su-
pervivencia de certas especies. Por outra banda, somos capaces de introducir especies 
adaptadas a vivir nun determinado ecosistema noutros nos que son máis eficaces que no 
seu propio hábitat. Neste último caso, ben por exclusión competitiva ben por depredación, 
poden extinguir poboacións autóctonas. Noutra orde de cousas, os cultivos e a gandaría 
tenden a seleccionar determinadas especies e , dentro destas, determinadas razas ou varie-
dades, en función das calidades que sexan interesantes polo seu aproveitamento. Todo isto 
provoca que haxa unha diminución na biodiversidade de organismos que se cultivan ou se 
crían. 



 

Actividade 16  da páxina 261 

Tras a corta dun bosque xéranse zonas despexadas, que serán ocupadas polas especies co-
lonizadoras que hai no propio bosque. Co tempo, estas especies transformarán o ecosiste-
ma e serán substituídas por outras máis capaces de vivir no ambiente xerado, e así sucesi-
vamente ata que se alcance de novo a situación previa á corta. Para que o bosque non de-
sapareza temos dúas posibilidades: deixar suficiente tempo entre corta e corta para que o 
bosque volva á súa situación orixinal, ou acelerar o proceso de sucesión plantando espe-
cies que poidan tolerar as condicións ambientais que haxa após a talla, mais que supoñan 
unha etapa de sucesión máis próxima ao seu clímax. 

Actividade 11  da páxina 268 

 

b) A produción de carne aumenta a demanda de pastos, os cales xorden a partir da cava 
de zonas de bosque. Cando os pastos deixan de ser produtivos, cávanse novas zonas e 
abandónanse as anteriores; estas zonas abandonadas perderon a cuberta vexetal que prote-
xía o zolo da erosión da auga, de modo que cando chove, as partículas de solo son arras-
tradas. Se as zonas cavadas están situadas en zonas de forte pendente, este efecto vese au-
mentado, mesmo chegando a producirse escorregadas de ladeira que sepultan poboacións 
enteiras. Todo isto trae como consecuencia a perda das zonas útiles para a localización de 
pastos e, con iso, o fin da gandaría. O prezo é a destrución do bosque, que se recuperará 
moi dificultosamente e, se o fai, ao cabo de moito tempo. 

c) Como se deduce da explicación anterior, o proceso non é sustentable. 

d) No caso de optar pola gandaría, debería realizarse en extensións que preserven o solo 
e non precisen de continuas aperturas de novos espazos. Deberían manterse, por tanto, os 
prados á conta dunha inversión en fertilizante e man de obra que encarece a carne. 

Nas zonas deforestadas deberíanse empregar tarefas de recuperación que salvasen o que 
quede e que aceleren a sucesión ecolóxica para alcanzar canto antes a etapa previa á cava e 
deforestación. 

Nas zonas de pendente, deberíanse acometer obras que impedisen o escorregamenteo 
dos materiais. 

Actividade 5  da páxina 252 

Taigas (abetais pirenaicos), bosque caducifolio temperado (carballeiras da cornixa cantá-
brica e Pireneos e faiais do terzo norte do país), bosque esclerófilo (maquis e garriga). 

Actividade 2  da páxina 268 

Ese patrón débese á combinación de dous factores: as precipitacións e as temperaturas. Es-
tes actúan a modo de factores limitantes e provocan unha selección nas especies que poden 
tolerar esas condicións. Este é o motivo de que adopten unha distribución global en bandas 
desde o ecuador cara aos polos, pois os factores citados están relacionados coa latitude. 
Ademais, dado que as características climáticas mencionadas se reproducen conforme as-



 

cendemos por unha montaña, tamén se reproducen  nelas. Por último, a xeografía concreta 
dunha rexión pode modificar as características das precipitacións e temperaturas, o que 
explica que a zonación non sexa perfecta. 

Actividades 3, 4 e 5  da páxina 270 

3 b) e d); 4 a); 5 b), c) e d). 

16.11 Unidade 11. O solo como interfase 

Actividade 1 da páxina 290 

Considérase unha interfase porque no solo conflúen as catro capas que forman a Terra:  
atmosfera, hidrosfera, xeosfera e biosfera, e ademais están sometidas a un proceso de inte-
racción e axuste constante. 

Actividade 2 da páxina 290. 

Os compoñentes dun solo son a fase sólida (en torno ao 50% do volume total, co 45% de 
fracción mineral e 5% de fracción orgánica); a fase líquida (25% do volume) e fase gasosa 
(25% restante). 

Actividade 8 da páxina 290. 

Á relación entre os tamaños de gran das partículas que forman ese solo. 

Actividade 10 da páxina 290. 

Á organización e ao estado de agregación das partículas que forman o solo. 

Actividade 11 da páxina 290. 

Un horizonte é cada unha das capas do solo cunhas propiedades e características concre-
tas, resultado da edafoxénese. Son moitas as propiedades dun horizonte que serven para 
definilo, mais normalmente é dabondo coa textura, a estrutura e a cor. 

Actividade 8 da páxina 281 

A rocha nai é a fonte principal de materia mineral para un solo. Canto máis inmaturo sexa 
un solo, e por tanto, menos evolucionado, máis características en común terá coa rocha, 
sobre todo no que se refire á mineraloxía. 

Actividade 9 da páxina 281 

Os seres vivos basicamente inflúen na formación dun solo por tres vías: 

Achegan materia orgánica ao solo a través de excrementos, partes do organismo ou o 
propio organismo ao morrer. 

Alteran os materiais que forman o solo, especialmente a través da extracción dos nu-
trientes que o solo ofrece. 

Favorecen a mestura de materiais no solo a través da súa actividade. 



 

Actividade 10 da páxina 283 

Sobre o factor biolóxico, o clima determina en gran medida as condicións nas que van vi-
vir os organismos que habitan no solo e polo tanto que organismos existirán nel. 

O clima xoga un papel moi importante no modelado do relevo e por tanto na xeomorfo-
loxía. Os procesos de meteorización física e química dependen do clima e os seus factores 
asociados como humidade e temperatura. Os mecanismos de erosión, transporte e sedi-
mentación tamén dependen do clima. 

O factor tempo de formación dun solo é un factor que depende directamente de todos 
os demais factores. 

Actividade 24 da páxina 290 

O recurso agrícola e o recurso mineral. Tamén serve de soporte de actividades. 

Actividade 15 da páxina 286 

A desertización é un proceso de avance e formación do deserto máis aló dos límites deste. 
Comprende os seguintes procesos: desaparición da vexetación, incremento da erosión e 
perda de produtividade. 

Actividade 26 da páxina 290 

A degradación é un proceso no que os solos perden progresivamente as súas propiedades 
como elemento en equilibrio dinámico co ecosistema e deixan de ser fértiles. 

Hai varios motivos que provocan a degradación dun solo: contaminación, sobreexplo-
tación e abandono, e desertización. Os dous primeiros casos conducen na maioría dos ca-
sos a solos desertizados. 

Actividade 31 da páxina 290 

O problema da sobreexplotación dun solo agrícola reside no monocultivo que esgota de-
terminados nutrientes seus (os que emprega maioritariamente a planta cultivada) o que 
obriga ao emprego de fertilizantes que contaminan o solo. Ademais, este tipo de cultivos 
non achega materia orgánica, xa que se recolle o sobrante (por exemplo, a palla nun cam-
po de trigo) e requiren o uso de pesticidas pois son moi vulnerables ás pragas e moitos or-
ganismos do solo morren polo uso destas substancias. Un solo sobreexplotado é facilmen-
te erosionable. 

A súa recuperación, se o proceso é reversible, pasa por empregar técnicas agrícolas sus-
tentables, e a recuperación total é un proceso longo. Entre as medidas para a súa recupera-
ción están o emprego de barbeitos e rotacións de cultivos, o uso de fertilizantes naturais e 
evitar na medida do posible os fertilizantes químicos e os pesticidas. Ademais, convén 
manter no solo parte da materia orgánica producida na colleita e previr a erosión mediante 
as técnicas axeitadas. 

 Respostas á sección “Prepara o acceso á universida de” 

� 1 c.  

� 2 a. 

� 3 d. 

� 4 b. 

� 5 c. 

� 6 a. 

� 7 d. 

� 8 b. 

� 9 b. 

� 10 d. 

� 11 Ningunha. 

� 12 a, b, d. 

� 13 d. 

� 14 b. 

� 15 b. 



 

16.12 . Unidade 12. O medio litoral como interfase 

Actividade 3 da páxina 296 

Son a ondada, as correntes de deriva litoral e as mareas. 

Actividade 6 da páxina 298 

– Praias: as ondas, ao romper, arrastran sedimentos cara á costa e deposítanos na beira 
ao detérense. Parte deles volven co retorno da onda, pero non todos, xa que a onda 
perde forza e tamén parte da auga que se infiltra. Así os sedimentos vanse acumu-
lando nas praias. A corrente de deriva fai que as ondas incidan oblicuamente na cos-
ta e vaian transportando e sedimentando en forma de zigzag. 

– Frechas: fórmanse cando sobre un saliente costeiros se comezan a acumular areas 
formando unha pequena praia; a partir dela séguense depositando materiais forman-
do un apéndice areoso que crece na mesma dirección na que se desprazan as corren-
tes dominantes, creándose un alongamento con características de praia en fronte da 
costa. 

– Barras: son estruturas similares ás frechas pero illadas da costa. As barras discorren 
paralelas á liña litoral a uns metros da beira, como pequenas illas areosas e alonga-
das que tenden a unirse a frechas. 

Actividade 9 da páxina 300 

Debido a diversas adaptacións: ausencia de talo leñoso que favorece a resistencia fronte a 
fortes ventos e que son boas colonizadoras. Tamén poden presentar adaptacións para redu-
cir as perdas de auga mediante follas suculentas e carnosas. 

Actividade 1 da páxina 314 

Porque no litoral conflúen e interaccionan todas as capas que forman a Terra: a atmosfera, 
a hidrosfera, a xeosfera e a biosfera. 

Actividade 7 da páxina 314 

Trátase das correntes que circulan ao longo da costa, de forma aproximadamente paralela. 
En realidade teñen unha gran tendencia a combinarse coas ondas para chegaren á beira. A 
deriva litoral é consecuencia dos ventos dominantes nunha determinada zona de costa. 

Actividade 9 da páxina 314 

A:tómbolo. 

B: albufeira. 

C: praia. 

D: frecha. 

E: barra costeira. 

Actividade 10 da páxina 314 

As dunas constitúen unha reserva de area para a praia durante a estación invernal, na que 
as praias reducen a súa amplitude pola violenta ondada. Ademais serven de protección pa-
ra as zonas costeiras. 



 

Actividade 17 da páxina 306 

Os tres son ecosistemas moi ricos desde o punto de vista ecolóxico pola súa enorme diver-
sidade e as súas características particulares. Ademais son fonte importante de recursos 
humanos, sobre todo pesca local, e serven de protección ás costas. Por outra banda, os tres 
ecosistemas están gravemente ameazados pola presión humana. 

Actividade 18 da páxina 306 

Basicamente, pesca de baixura ou pesca litoral, marisqueo e acuicultura. 

Actividade 24 da páxina 314 

Os principais son a pesca, os recursos minerais e enerxéticos e o seu uso para consumo, 
transporte e actividades de lecer. 

Actividade 25 da páxina 314 

Sal mariño, fertilizantes (fosfatos, carbonatos e sales potásicos), áridos para construción 
(areas e gravas). 

Actividade 27 da páxina 314 

– Contaminación do litoral: augas residuais urbanas, augas residuais industriais e agrí-
colas, verteduras de hidrocarburos, residuos. 

– Impactos na dinámica litoral: cambios na deriva litoral por obras públicas (espigóns, 
diques, portos, etc.), alteracións na sedimentación por cambios nas bacías fluviais. 

– Impacto paisaxístico: desenvolvemento urbanístico descontrolado nas zonas turísti-
cas do litoral, construción de accesos, edificacións de gran volume, paseos maríti-
mos, zonas de lecer, etc.; transforman en zona urbana un contorno natural. 

– Sobreexplotación pesqueira. 

Actividade 23 da páxina 312 

As costas mediterráneas: por esta orde, a costa levantina, o litoral mediterráneo andaluz, as 
illas Baleares e a costa catalá. Destacan tamén as illas Canarias. 

Respostas á sección “Prepara o acceso á universidad e” 

� 1 c. 

� 2 Ningunha. 

� 3 b,c. 

� 4 a. 

� 5 a. 

� 6 d. 

� 7 c. 

� 8 a. 

� 9 c. 

� 10 c. 

� 11 d. 

� 12 b. 

� 13 a. 

� 14 a,d. 

� 15 b,c. 



 

16.13 Unidade 13. A paisaxe como indicador de saúde 
ecolóxica 

Actividade 1 da páxina 338 

Unha paisaxe é o espazo que percibimos a través dos sentidos e que está composto por 
elementos de tres tipos: abióticos, bióticos e antrópicos, así como polo conxunto de rela-
cións que se establecen entre estes. O recordo está formado pola imaxe mental da paisaxe 
e o resto de percepcións sensoriais. O estudo da composición da paisaxe debe abordarse 
estudando cada un dos elementos que a compoñen. Os abióticos están constituídos pola 
xeoloxía, os bióticos polos seres vivos e as súas actividades e os antrópicos por todos os 
relacionados co ser humano. 

Actividade 13 da páxina 338 

Principalmente beneficios estéticos. Unha paisaxe de gran beleza pode producir efectos 
beneficiosos sobre o benestar das persoas e adoita tratarse de ecosistemas cun alto grao de 
conservación polo que trae consigo beneficios ambientais. 

Actividade 10 da páxina 329 

Para determinar as consecuencias que pode xerar a actividade humana sobre un determi-
nado contorno natural. Os estudos de impacto ambiental adoitan incluír estudos de impac-
to paisaxístico. 

Actividade 17 da páxina 335 

Resposta aberta. 

Actividade 23 da páxina 338 

A ordenación territorial é unha disciplina científica que establece o mellor modo no que se 
pode distribuír a actividade humana sobre un determinado lugar. Os obxectivos son o de-
senvolvemento económico equilibrado das rexións, a mellora da calidade de vida, a xes-
tión responsable dos recursos naturais, a protección do medio ambiente e a utilización ra-
cional do territorio. 

Respostas á sección “Prepara o acceso á universidad e” 

� 1 d. 

� 2 d. 

� 3 Ningunha. 

� 4 a,b. 

� 5 a. 

� 6 d. 

� 7 d. 

� 8 d. 

� 9 a. 

� 10 c. 

� 11 a. 

� 12 d. 
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16.14 Unidade 14. Xestión sustentable do medio ambien-
te 

Actividade 1 da páxina 364 

A xestión ambiental é o conxunto de medidas lexislativas, económicas e políticas dirixidas 
a realizar un uso responsable dos recursos ambientais e a reducir na medida do posible os 
impactos producidos polas actividades humanas, coa intención de acadar un desenvolve-
mento sustentable. Pódense tomar medidas de fomento de boas prácticas ambientais de ca-
rácter político, sancionadoras, de carácter xurídico e medidas de carácter persoal de aforro 
enerxética e respecto ambiental. 

Actividade 4 da páxina 344 

Conservacionismo: modelo de desenvolvemento que defende que, para evitar que o mode-
lo actual nos leve ao colapso económico e ambiental, o ser humano debe conxelar o cre-
cemento poboacional e industrial e repartir a riqueza equitativamente. 

Desenvolvemento sustentable: é o desenvolvemento baseado na utilización responsable 
dos recursos a través do respecto ao medio ambiente, sen impedirlle ao ser humano alcan-
zar a calidade de vida desexable desde os puntos de vista social e económico. 

Actividade 6 da páxina 344 

Debemos adecuar a protección do medio ambiente ás necesidades humanas, de maneira 
que non se antepoñan unha á outra. Non se lles poden esixir aos países en vías de desen-
volvemento medidas de protección ambiental que lles  impidan alcanzar o nivel dos países 
ricos, estaríase a fomentar a desigualdade esgrimindo como argumento criterios ambien-
tais. 

O concepto de desenvolvemento sustentable é difícil de alcanzar, dado o desequilibrio 
da situación social e ambiental actual, mais é necesario tender a este tipo de desenvolve-
mento, pois atenuaría as desigualdades e respectaría o medio ambiente. 

Actividade 8 da páxina 346 

A importancia baséase no feito de que o concepto de desenvolvemento sustentable ten en 
conta as necesidades humanas e non se opón ao noso crecemento como sucedía co conser-
vacionismo. Preténdese unificar o respecto ao medio ambiente, o equilibrio das sociedades 
e o desenvolvemento de todos os seres humanos. 

Actividade 10 da páxina 364 

Esta solución non é viable polas seguintes razóns: 

– Non é posible conxelar o crecemento da poboación dun modo radical.  

– Conxelar o crecemento industrial suporía asentar definitivamente as diferenzas entre 
os países ricos e pobres. 

– Repartir a riqueza xa conseguida dun modo equitativo é un concepto utópico que 
chocou coa realidade da sociedade económica global establecida. 



 70 

Actividade 12 da páxina 364 

Si que o é, sempre que o desenvolvemento económico desa actividade sexa respectuoso co 
medio ambiente. 

Actividade 14 da páxina 364 

Nos ecosistemas, a principal fonte de enerxía é a luz solar. Prodúcese un fluxo constante 
de materia e enerxía, de modo que todo se recicla e nada se desaproveita. Os ciclos de re-
troalimentación que se producen nos ecosistemas naturais provocan a propia autorregula-
ción dos ecosistemas, impedindo que unha especie creza por riba do que os recursos per-
miten. Os ecosistemas van evolucionando en madurez, canto maior sexa o número de es-
pecies presente, é dicir, canto maior sexa a súa biodiversidade. Todo isto pode aplicarse ao 
desenvolvemento das sociedades humanas en todos os sentidos: obtención da enerxía, re-
ciclaxe de materiais e autorregulación dos procesos. 

Actividade 17 da páxina 355 

Os cuantitativos son máis fáciles de valorar, posto que o resultado se obtén en forma de 
datos obxectivos de fácil interpretación. Os cualitativos constitúen unha representación 
máis fiel do modo no que un determinado impacto afectará o lugar. 

Actividade 20 da páxina 356 

A pegada ecolóxica é inversamente proporcional á capacidade de carga do terreo; canto 
menor sexa a capacidade de carga, maior pegada ecolóxica se obterá por unha poboación 
de iguais características. 

Actividade 18 da páxina 364 

a) Falsa, pode ser reversible. 

b) Verdadeira. 

c) Falsa, trátase dun impacto local. 

d) Falsa, un ecosistema raramente se mantén localizado nunha zona concreta, sería 
máis ben rexional. 

Actividade 24 da páxina 361 

Conséguese mellorar a resposta á protección do medio ambiente sen prexudicar o nivel de 
beneficio obtido ou mesmo incrementándoo. 

Actividade 26 da páxina 361 

Axenda 21 é un programa elaborado no Cumio da Terra de Río de Janeiro de 1992 para 
promover o desenvolvemento sustentable e o respecto o medio ambiente. 

A Axenda 21 Local é a aplicación das directrices que se establecían nese programa a 
escala local en todas as rexións que formen parte dalgún dos países asinantes do acordo. 

Respostas á sección “Prepara o acceso á universidad e” 

� 1 Ningunha. 

� 2 a,b,c,d. 

� 3 a,b,c. 

� 4 b. 

� 5 b. 

� 6 c. 

� 7 a,b,d. 

� 8 d. 

� 9 Ningunha. 
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� 10 c,d. 

� 11 b. 

� 12 b. 

� 13 b,c. 
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