Posa en un cercle la lletra que precedeix l’opció més correcta (50 punts, cada error resta 0,2 punts,
les preguntes en blanc no resten puntuació).

Nom de l'alumne/a...........................................................................................................................................
Posa en un cercle la lletra que precedeix l’opció més correcta (50 punts, cada error resta 0,2 punts,
les preguntes en blanc no resten puntuació).
1.-El cinabri és...
a) un sulfur de mercuri.
b) un sulfat de mercuri.
c) un arseniat de mercuri.
d) un òxid de mercuri.
2.-La pirrotina és un mineral...
a) magnètic.
b) fluorescent.
c) radioactiu.
d) untuós.
3.-Al bloc diagrama adjunt s’hi ha representat en gris...
a) dos estrats intensament plegats.
b) un estrat intensament plegat.
c) dos estrats aproximadament horitzontals.
d) un estrat aproximadament horitzontal.

4.-Quina substància, de les següents, es considera un ‘mineraloide’ en comptes d’un mineral pel fet
de tenir estructura interna amorfa?
a) Quars.
b) Ortosa.
c) Mercuri.
d) Òpal.
5.-Els trilobits no van viure durant...
a) el cambrià.
b) el cretaci.
c) l’ordovicià.
d) el silurià.

6.-Els ammonits van ser organismes pertanyents a la classe dels...
a) gasteròpodes.
b) bivalves.
c) cefalòpodes.
d) tunicats.
7.-Els nummulits van ser organismes pertanyents als...
a) protozous.
b) gasteròpodes.
c) bivalves.
d) cefalòpodes.
8.-Si una roca conté graptòlits pot ser del...
a) silurià.
b) cretaci.
c) eocè.
d) precambrià.
9.-Qui hauria pogut menjar-se un ammonit?
a) un plesiosaure.
b) un tigre de dents de sabre.
c) un graptòlit.
d) el Homer Simpson.

10.-En el tall adjunt el dic s’ha format...
a) posteriorment al granit i a la falla.
b) posteriorment a la falla i anteriorment al granit.
c) posteriorment al granit i anteriorment a la falla.
d) anteriorment al granit i a la falla.
11.-Les pegmatites són roques ígnies que es caracteritzen per...
a) la mida molt gran dels cristalls.
b) la mida molt petita dels cristalls.
c) la presència d’olivina.
d) la presència de clorita.
12.-Algunes roques metamòrfiques tenen foliació, com ara...
a) Cornubianita, marbre i pissarra.
b) Marbre, pissarra i fil·lita.
c) Esquist, pissarra i fil·lita.
d) Gneis, pissarra i argil·lita.

13.-L’equivalent efusiu del granit és...
a) una riolita
b) una traquita
c) una fonolita
d) un basalt
14.-Les riolites són roques...
a) sedimentàries carbonàtiques.
b) metamòrfiques.
c) volcàniques.
d) sedimentàries detrítiques.
15.-Una lumaquel·la és una roca...
a) sedimentària formada per closques fòssils o els seus motlles.
b) sedimentària formada per clastos i ciment.
c) sedimentària fosfatada.
d) sedimentaria organògena.
16.-Les concrecions calcàries que típicament es formen a les coves són...
a) estalactites, estalagmites i altres intrusions magmàtiques.
b) carbonats rics en fòssils marins.
c) dipòsits secundaris de composició carbonàtica anomenats
genèricament espeleotemes.
d) dipòsits secundaris rics en sulfurs metàl·lics anomenats skarns.
17.-Els processos geodinàmics externs...
a) Són activats indirectament per la calor interna de la Terra.
b) Són activats directa o indirectament per la calor del Sol.
c) Són activats per la calor que desprèn Justin Bieber.
d) Es produeixen fora de l’atmosfera terrestre.

18.-Al tall geològic adjunt...
a) entre els estrats 1 i 2 hi ha una discordança angular.
b) entre els estrats 1 i 4 hi ha una discordança angular.
c) entre els estrats 3 i 4 hi ha una discordança angular.
d) entre els estrats 1 i 2 hi ha una no-conforminat.
19.-Un xaragall és...
a) un canal amb cabal estable d’aigua.
b) un canal erosiu efímer produït en sòls pedregosos.
c) un regueró erosiu produït per l’aigua en un terreny inclinat,
disgregable i amb vegetació escassa.
d) un canal, l’aigua del qual no produeix transport de material.

20.-La carstificació és un procés molt efectiu en...
a) les pissarres o llicorelles.
b) els esquists amb cordierita.
c) les calcàries i roques evaporítiques.
d) les migmatites.
21.-El cabal d’un riu és una magnitud que es mesura en...
a) m/s.
b) m2/s.
c) m3/s.
d) m/s2.
22.-Al meandre d’un riu...
a) Hi ha erosió a la part interna de la corba.
b) Hi ha erosió a la part interna i també a l’externa.
c) Hi ha erosió a la part externa de la corba.
d) Només es produeix sedimentació.
23.-La discontinuïtat de Mohorovičić representa el límit entre...
a) el nucli i el mantell.
b) la litosfera i l’astenosfera.
c) l’escorça i el mantell.
d) el nucli intern i el nucli extern.

24.-El diàmetre de la Terra és d’aproximadament...
a) 12756 km.
b) 6370 km.
c) 6360 m.
d) 12800 km/h.
25.-En el context de la tectònica de plaques, els límits convergents corresponen a:
a) les zones de dorsal.
b) les zones de subducció.
c) les falles transformants.
d) no hi ha límits convergents, tots són divergents.
26.-Les actuals costes atlàntiques d’Amèrica del sud i d’Àfrica
a) estaven en contacte abans de l’obertura de l’oceà Atlàntic.
b) van estar unides al miocè a través de l’istme de Madeira.
c) estaven unides abans de l’enfonsament de l’Atlàntida.
d) estaven separades per la serralada atlàntica al cambrià.

27.-El metamorfisme regional genera...
a) canvis en les roques i la seva erosió.
b) transformacions en la mineralogia i l’estructura interna de les
roques.
c) vulcanisme.
d) extincions massives al planeta.
28.-Els magmes fèlsics es formen a:
a) les zones de rift intracontinental.
b) a Fèlsia, ex república soviètica.
c) les zones de dorsal oceànica.
d) a les zones de subducció.
29.-La litosfera comprèn...
a) el mantell i el nucli.
b) l'escorça i part del mantell.
c) únicament l’escorça terrestre.
d) part del mantell i del nucli extern.
30.-Els magmes es formen...
a) al nucli extern.
b) al nucli intern.
c) a la base de la litosfera.
d) als volcans.
31.-Els travertins són...
a) roques calcàries compactes, formades a les coves.
b) roques volcàniques d’estructura porosa.
c) marbres formats per grans cristalls de calcita.
d) roques calcàries continentals formades en ambients fluvials o
lacustres.
32.-Les falles inverses són estructures tectòniques...
a) compressives.
b) extensives.
c) extrusives.
d) intrusives.

33.-En un anticlinal...
a) els materials més moderns se situen al nucli de l’estructura.
b) els materials més antics se situen al nucli de l’estructura.
c) no es pot definir el concepte de nucli de l’estructura.
d) els vents giren en sentit contrari a un clinal.

34.-El període de la Taula dels Temps Geològics que segueix (en modernitat) al Permià
s’anomena...
a) Juràssic.
b) Miocè.
c) Permià de dalt.
d) Triàsic.
35.-El principi d’horitzontalitat original s’aplica a...
a) totes les roques.
b) només a les roques plutòniques.
c) les roques sedimentàries.
d) totes les roques formades des de la darrera glaciació.
36.-L’escala de Richter mesura...
a) la intensitat d’un terratrèmol.
b) la magnitud d’un terratrèmol.
c) la velocitat del vent.
d) la velocitat de les ones sísmiques.
37.-Les ones sísmiques secundàries o de cisalla...
a) viatgen per la part més superficial de l’escorça.
b) són més ràpides que les P.
c) són més lentes que les P i no es desplacen en els fluids.
d) també s’anomenen helicoïdals.
38.-El vulcanisme de l’Illa d’Islàndia està associat a...
a) una dorsal oceànica.
b) la música de Björk.
c) una zona de xoc entre la placa Nord-Americana i l’Euroasiàtica.
d) una zona de Rift continental.
39.-Quan en un mapa geològic hi apareix el símbol adjunt vol dir...
a) que hi ha un contacte mecànic per falla normal.
b) que hi ha un contacte concordant.
c) que hi ha un plec sinclinal.
d) que hi ha un plec anticlinal.

40.-La desforestació augmenta el risc de...
a) cendres a l’atmosfera.
b) erosió del terreny.
c) contaminació d’aqüífers.
d) totes les altres respostes són correctes.

41.-La sobreexplotació d’aqüífers propers a la costa pot provocar...
a) intrusió salina.
b) intrusions magmàtiques i terratrèmols.
c) l’erosió del terreny.
d) la mort dels peixos al litoral.
42.-Quin d’aquests minerals forma una sèrie isomòrfica?
a) olivina.
b) ortosa.
c) quars.
d) guix.
43.-Quina d’aquestes parelles són polimorfs d’una mateixa composició?
a) calcita i dolomita.
b) grafit i diamant.
c) pirita i calcopirita.
d) atzurita i malaquita.
44.-Els agregats cristal·lins que tenen formes arborescents i típiques de minerals com la pirolusita
s’anomenen...
a) druses.
b) geodes.
c) dendrites.
d) arborites.
45.-Amb HCl al 10% reacciona desprenent CO2...
a) el quars.
b) l’ortòclasi.
c) l’aragonita.
d) el guix.
46.-Amb aigua no es dissol ràpidament...
a) l’halita.
b) la silvinita.
c) la carnal·lita.
d) l’anhidrita.
47.-De les bauxites se n’obté...
a) carbó.
b) alumini.
c) crom.
d) urani.

48.-La porcellana s’obté de...

a) la caolinita.
b) la calcita.
c) la crisocol·la.
d) el guix.
49.-La formació del petroli és causada en condicions anaeròbies pels següents processos...
a) Enterrament de restes vegetals, majoritàriament, entre sediments en
una plataforma continental.
b) Enterrament de plàncton, majoritàriament, entre sediments en una
plataforma continental.
c) Enterrament de plàncton, majoritàriament, entre sediments en zones
pantanoses.
d) Enterrament de restes vegetals, majoritàriament, entre sediments en
zones pantanoses.
50.-Una font geològica natural que contribueix a l’escalfament global són...
a) les emissions de CO2 degudes a l’ús de combustibles fòssils.
b) la formació de deltes i cordons litorals a les costes.
c) les emissions de CO2 degudes a erupcions volcàniques.
d) les surgències d’aigües subterrànies.

