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Normas de corrección : 

Marcar  con  X  os  cadros  correctos  na  folla  que  está  ó  final  dos  enunciados.  As 
respostas incorrectas puntúan negativamente a razón de tres por unha, é dicir, cada 3 
respostas incorrectas anulan unha correcta. As non contestadas non contan en ningún 
sentido.

1. Esta foto corresponde a:
a. Unha xeoda
b. Unha macla da pirita
c. Unha dendrita
d. Unha drusa

2. A biotita pertence ao grupo dos:
a. Carbonatos
b. Filosilicatos
c. Inosilicatos
d. Fosfatos

3. O grafito e o ouro son entre si:
a. Polimorfos
b. Isomorfos
c. Pseudomorfos
d. Ningunha das opcións anteriores é correcta

4. Indica a afirmación correcta:
a. A ortosa é raiada polo seixo
b. O talco raia á fluorita
c. O seixo é raiado pola calcita
d. O topacio raia ao diamante

5. A exfoliación da calcita é:
a. Prismática
b. Romboédrica
c. Cúbica 
d. Laminar

 
6. Referente ao ciclo das rochas sinala a opción verdadeira:

a. As rochas sedimentarias só poden converterse en rochas sedimentarias
b. Unha rocha metamórfica nunca pode transformarse noutra rocha metamórfica
c. Unha rocha magmática, sedimentaria ou metamórfica pode dar lugar a unha 

rocha de calquera dos tres tipos
d. As rochas magmáticas só poden converterse en metamórficas.
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7. Cal dos seguintes pares de rochas teñen textura vítrea?:
a. Granito – Xisto
b. Pumita – Obsidiana
c. Gabro – Sienita
d. Mármore – Cuarcita

8. Cal das seguintes rochas se asocia á formación de diapiros salinos?:
a. Calcárea
b. Lousa
c. Xeso
d. Ecloxita

9.  Á vista do gráfico cal é a resposta correcta?
a. As ecloxitas fórmanse en condicións de alta temperatura e alta presión
b. Os xistos verdes fórmanse a alta temperatura e alta presión
c. A formación das ceolitas é independente da temperatura
d. As granulitas son propias de baixa temperatura

10. O lignito dos xacementos de Galicia formouse durante o:
a. Carbonífero
b. Xurásico
c. Cenozoico
d. Cámbrico

11. Neste anticlinal tombado indica cal é a resposta 
correcta:

a. O estrato A é máis moderno que o B.
b. O estrato A é o máis antigo.
c. O estrato C é o máis moderno
d. Ningunha das opcións anteriores é correcta.
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12. A estrutura representada no debuxo corresponde a:
a. Ripple marks
b. Disolución kárstica
c. Estratificación cruzada
d. Tillita

13. O método do carbono 14 utilízase para datar:
a. Só rochas plutónicas
b. Todos os tipos de rochas
c. Materiais orgánicos máis recentes de 70 000 anos
d. Rochas de idade superior a 4 millóns de anos

14. Indica a que grupo pertence este fósil:
a. Bivalvos
b. Gasterópodos
c. Artrópodos
d. Braquiópodos

15. Cal destas unidades cronolóxicas representa o tempo máis 
antigo?

a. Devónico
b. Pleistoceno
c. Triásico
d. Paleoceno

16. Cando comezou a atmosfera a enriquecerse en osíxeno?:
a. 4 600 millóns de anos
b. 200 mil anos
c. 1 000 millóns de anos
d. Aproximadamente 2 500 millóns de anos

17. A imaxe adxunta é  unha icnita de dinosaurio. A que 
tempo xeolóxico pertence?

a. Mesozoico
b. Ordovícico
c. Cenozoico
d. Precámbrico

18. En cal dos seguintes límites de placas se poden 
producir sismos de foco profundo (de máis de 600 
km)?

a. Límites converxentes
b. Límites diverxentes
c. Límites neutros
d. Límites construtivos
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19. Con que proceso se relaciona a formación das ofiolitas?
a. Karstificación
b. Obdución
c. Sedimentación
d. Fusión

20. Na seguinte gráfica, que representa a velocidade de propagación das ondas sísmicas a  
través do  interior da Terra, asocia os números 1, 2 e 3 ás correspondentes 
descontinuidades.

a. 1: Mohorovicic, 2: Repetti, 3: Gutenberg.
b. 1: Mohorovicic, 2: Richter, 3: Lehman.
c. 1: Mohorovicic, 2: Gutenberg, 3: Lehmann.
d. 1: Mohorovicic, 2: Lehmann, 3: Gutenberg.

21. En cal das seguintes unidades se poden atopar xenolitos?
a. En aureolas metamórficas
b. En granitos
c. En brechas
d. En ningunha das anteriores

22. Cal dos seguintes procesos non está asociado a un límite converxente entre placas 
tectónicas?

a. Subdución
b. Formación de codia oceánica
c. Vulcanismo
d. Sismicidade
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23. Cal é a placa que subduce baixo a Sudamericana e orixina a sismicidade en Chile e 
Perú?

a. A de Cocos
b. A Pacífica
c. A de Juan de Fuca
d. A de Nazca

24. Unha plataforma continental moi extensa é típica de…
a. As zonas de subdución
b. As zonas de colisión continental
c. As marxes transformantes
d. As marxes continentais pasivas

25. Cal dos seguintes acontecementos é anterior á fragmentación do último dos 
supercontinentes, Panxea?:

a. A oroxenia Varisca
b. A formación do Atlántico
c. A oroxenia Alpina
d. A formación do Himalaia

26. Ordena cronoloxicamente os seguintes acontecementos: 1: Orixe dos réptiles. 2: 
Aparición da hidrosfera. 3: Oroxenia Alpina. 4: Aparición da capa de ozono.

a. 2, 4, 3, 1
b. 4, 2, 1, 3
c. 2, 4, 1, 3
d. 1, 3, 4, 2

27. A importancia da Fauna de Ediacara radica en que rexistra a orixe:
a. Da vida no planeta Terra
b. Da vida pluricelular
c. Dos organismos fotosintéticos
d. Da vida nos continentes

28. Cal dos seguintes recursos mineiros con interese económico non existe en Galicia?:
a. Caolín
b. Bauxita
c. Lignito
d. Seixo
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29. En cal destas catro rexións é máis probable atopar as rochas máis antigas da Península 
Ibérica?

a. No Macizo Ibérico ou Hespérico
b. Nas Illas Canarias
c. Nas Concas Terciarias
d. Nas Cordilleiras Alpinas

30. Como se explica a orixe do termalismo das Burgas (Ourense)?
a. Coa existencia de fallas que permiten a circulación de auga e a existencia dun 

elevado gradiente xeotérmico
b. Pola presenza de substratos rochosos con alta porosidade e permeabilidade
c. Debido a unha actividade volcánica remanente
d. Pola proximidade dun límite de placas

31. De entre os seguintes países, elixe aquel con maior risco sísmico, para un mesmo valor 
da magnitude:

a. Nova Zelanda
b. Xapón
c. Haití
d. Italia

32. En cal destes planetas é máis acusado o efecto invernadoiro debido á presenza de 
dióxido de carbono?

a. A Terra
b. Marte
c. Venus
d. Urano
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33. En cal destas rexións é máis probable que se produza meteorización química?:
a. Tundra
b. Deserto
c. Zona tropical húmida
d. Sabana

34. No seguinte mapa aparece representado:

a. Un antiforme e unha intrusión granítica.
b. Un sinforme e unha falla.
c. Un diapiro salino e un sinforme.
d. Unha falla directa e un antiforme.

35. Cando as ondas do mar inciden nunha praia de 
forma oblicua, prodúcese o efecto de transporte 
representado na figura, que se denomina:

a. Oscilación intermareal
b. Deriva litoral
c. Marea
d. Corrente de turbidez

36. Cal das seguintes formas de relevo non é 
orixinada por un glaciar?

a. Cheminea de fada
b. Bloques erráticos
c. Horn ou pico piramidal
d. Val en forma de U
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CONTESTA AS SEGUINTES CUESTIÓNS RELATIVAS AO CORTE XEOLÓXICO DA FIGURA:

37. Que tipo de falla se observa?
a. Unha falla directa
b. Unha falla inversa
c. Unha falla horizontal
d. Non existe ningunha falla

38. Que tipo de contacto existe entre os estratos 3 e 6?
a. Paraconformidade
b. Disconformidade
c. Discordancia
d. Inconformidade

39. Ordena os seguintes acontecementos de máis antigo a máis recente: 1: Pregamento. 2: 
Depósito dos conglomerados. 3: Formación das terrazas fluviais. 4: Intrusión do dique:

a. 4, 3, 2, 1
b. 1, 4, 2, 3
c. 1. 2, 4, 3
d. 2, 1, 4, 3

40. En que período xeolóxico se depositou o material 5?
a. Neóxeno.
b. Cuaternario.
c. Pérmico.
d. Triásico.


