Nom de l'alumne/a...........................................................................................................................................
Posa en un cercle la lletra que precedeix l’opció més correcta (45 punts, a partir de la desena
errada, les següents puntuen ½ punt negativament. Les preguntes en blanc no puntuen
negativament).
1) Les alineacions d'illes volcàniques com ara l'arxipèlag de Hawai, responen a un procés...
a) de punt calent ("hot spot")
b) de vulcanisme associat a una zona de subducció
c) de vulcanisme associat a un contacte divergent entre plaques
d) de col·lisió entre plaques
2) Les zones de subducció són característiques dels límits entre plaques...
a) convergents
b) divergents
c) transformants
d) tectòniques
3) L'escorça oceànica és de composició...
a) granítica
b) calcària
c) basàltica
d) argilosa
4) La teoria de l’expansió dels fons oceànics es va corroborar a partir de dades...
a) paleontològiques
b) radioactives
c) paleomagnètiques
d) minerals
5) La discontinuïtat sísmica entre l'escorça i el mantell s'anomena...
a) discontinuïtat de Repetti
b) discontinuïtat de Mohorovicic
c) discontinuïtat de Gutenbreg
d) discontinuïtat de Lehman
6) La raó principal per considerar que el nucli extern de la terra no és sòlid és que...
a) els magmes i les laves que en provenen
b) la temperatura en ell és molt elevada
c) les ones sísmiques secundàries no el poden traspassar
d) les ones sísmiques primàries no el poden traspassar
7) Una diàclasi és...
a) una falla amb molt poc desplaçament relatiu dels blocs
b) un tipus de plegament fràgil
c) una falla amb el pla poc inclinat
d) una fractura sense desplaçament relatiu dels blocs

8) En aquest sismograma el nº 2 representa...
a) l'arribada d'ones S
b) l'arribada d'ones P
c) l'arribada d'ones superficials
d) l'intensitat del terratrèmol

9) Quina estructura s'observa?
a) una falla inversa
b) una falla normal
c) una falla transformant
d) una diàclasi
10) L'estructura de deformació visible en la imatge és un plec...
a) sinclinal
b) anticlinal
c) ajagut
d) monoclinal
11) L' estructura que s'observa a la fotografia s’anomena...
a) drusa
b) geoda
c) macla
d) cristall
12) La resistència que oposa un mineral a ser ratllat és la propietat física anomenada...
a) ratlla
b) duresa
c) lluïssor
d) exfoliació
13) Les roses del desert estan formades per cristalls de...
a) quars
b) guix
c) calcita
d) fluorita
14) Aquest agregat mineral arborescent s’anomena...
a) pirolusita dendrítica
b) galena ramificada
c) falgueres fòssils
d) macla de ferro
15) Quin dels següents minerals s'utilitza per a l'obtenció de sofre...
a) quars
b) calcita
c) pirita
d) halita
16) Quin dels següents minerals s'utilitza per a la fabricació de vidre...
a) quars
b) calcita
c) pirita
d) halita

17) La foliació és...
a) un bandejat en estrats
b) característica de roques de metamorfisme regional
c) característica de roques de metamorfisme de contacte
d) la fractura en plans que tenen alguns minerals
18) Les intrusions magmàtiques visibles a la fotografia s’anomenen...
a) batòlits
b) lopòlits
c) dics
d) sills
19) La intrusió magmàtica marcada amb el nº 1 és un...
a) dic
b) lacòlit
c) batòlit
d) sill
20) Aquesta roca metamòrfica s’anomena...
a) esquist
b) pissarra
c) gneis
d) marbre
21) La textura d'una roca filoniana caracteritzada per la presència de cristalls grans entre una matriu de
gra fi s'anomena...
a) aplítica
b) porfírica
c) granular o granuda
d) pegmatítica
22) Una granodiorita és una roca...
a) detrítica
b) metamòrfica
c) carbonàtica
d) plutònica
23) Un marbre és una roca metamòrfica que deriva d'una roca...
a) granítica
b) calcària
c) lutítica
d) silícia
24) Un edifici volcànic format per l'alternança de colades de lava i capes de piroclasts s'anomena...
a) con d'escòries
b) caldera
c) estratovolcà
d) maar
25) Una roca sedimentària formada per clasts angulosos de mida centimètrica a decimètrica s'anomena...
a) bretxa
b) conglomerat
c) aglomerat
d) pudinga

26) La relació geomètrica entre estrats que s'observa a la fotografia s'anomena...
a) paraconformitat
b) discordança angular
c) inconformitat
d) disconformitat
27) La conca del riu Ebre...
a) és un exemple de conca sedimentària intracontinental
b) no és una conca sedimentària, és una conca de drenatge
c) és caracteritza per l'acumulació de grans espessors de sediments, dipositats pel riu Ebre
d) és una conca extensional associada a la distensió postalpina
28) Les estructures sedimentàries, de dimensions mètriques, que s'observen a la fotografia s'anomenen...
a) ripples
b) diàclasis
c) estratificació encreuada
d) bioturbació
29) Quina Era és coneguda com l'edat dels mamífers?
a) el Quaternari
b) el Cenozoic
c) el Paleozoic
d) el Mesozoic
30) El nummulits són fòssils típics del...
a) Cretaci
b) Eocè
c) Carbonífer
d) Juràssic
31) El fenomen que mostra la imatge s'anomena...
a) lliscament translacional
b) solifluxió
c) lliscament rotacional
d) reptació
32) El fenomen que mostra la imatge s'anomena...
a) colada de fang
b) solifluxió
c) despreniment
d) reptació

33) Les argiles expansives representen un risc per les construccions, ja que experimenten variacions de
volum molt importants en funció dels canvis de...
a) pressió atmosfèrica
b) temperatura
c) humitat
d) contingut en sals
34) Les desembocadures de rius com el Tàmesi, s'anomenen...
a) deltes
b) estuaris
c) fiords
d) badies

35) Les estructures sedimentàries que s'observen a la fotografia s'anomenen...
a) dunes
b) ripples
c) plecs
d) discontinuïtats
36) Les formes que es veuen a la fotografia s'anomenen...
a) xargalls
b) xemeneies de fades
c) erosió eòlica
d) marmites de gegants
37) Les estructures sedimentàries que s'observen a la fotografia s'anomenen...
a) esquerdes de dessecasió
b) ripples
c) diàclasis
d) reg
38) En quina era varen aparèixer les primeres aus...
a) Paleozoica
b) Mesozoica
c) Cenozoica
d) Arcaica
39) L'erupció del volcà Eijafjalla, a Islàndia va suposar un risc per al trànsit aeri a causa de...
a) l'expulsió de bombes volcàniques
b) els núvols ardents
c) les cendres volcàniques
d) les explosions hidromagmàtiques
40) El terratrèmol d'Haití no va desencadenar un tsunami perquè...
a) era d'escassa magnitud
b) l'epicentre no es va localitzar al mar
c) la marea era baixa
d) no va superar la intensitat necessària
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41) Quines són les roques sedimentàries aflorants més antigues de la zona?
a) bretxes
b) granodiorita
c) gresos
d) conglomerats
42) Quin tipus d'estructures tectòniques es poden identificar?
a) un anticlinal i una falla
b) un sinclinal i una falla
c) un anticlinal, un sinclinal i una falla
d) dos anticlinals i una falla
43) La intrusió de les granodiorites es va produir...
a) abans del plegament
b) després del plegament i abans de la sedimentació de les calcàries amb nummulits
c) després de la sedimentació de les calcàries amb nummulits
d) després de la falla i abans de la sedimentació de les calcàries amb nummulits

44) Quins tipus de plecs estan representats en el mapa...
a) ajaguts
b) invertits
c) simètrics
d) asimètrics
45) Si féssim una perforació profunda sobre el punt A, quines roques trobaríem a la columna del
sondatge?
a) margues i gresos
b) margues, guixos i bretxes
c) guixos i bretxes
d) margues, guixos, bretxes i granodiorites

