Examen Teòric V Olimpíada de Geologia
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. Què provoca la formació d’un fiord?
1. Un meteorit.
2. Una glacera.
3. La contaminació.
4. L’erosió fluvial.
2. Molts volcans es troben en...
1. límits transformants de les plaques tectòniques.
2. escuts cratònics.
3. zones de contacte divergent entre plaques.
4. zones de col·lisió entre plaques.
3. Com a resultat dels processos de meteorització física...
1. es formen nous minerals.
2. es produeixen materials solubles.
3. disminueix la mida dels fragments de roca.
4. augmenta la densitat de les roques.
4. Quin pot ser l’origen d’un tsunami?
1. Un terratrèmol.
2. Una onada gegant.
3. Un increment de l’activitat solar.
4. L’activitat volcànica a les dorsals oceàniques.
5. La meteorització química és més intensa...
1. allà on la temperatura oscil·la al voltant dels 0ºC.
2. a les regions tropicals humides.
3. a les regions tropicals àrides.
4. a les regions polars.
5.
6. El procés pel qual el vent aixeca i transporta materials fins s’anomena...
1. alveolització.
2. corrosió.
3. abrasió eòlica.
4. deflació.

7. El conjunt de solcs produïts per la dissolució superficial de les
calcàries s’anomena.. .
1. xaragall.
2. rascler.
3. dolina.
4. talweg.
8. Quin d’ells no és un mineral?
1. l’amiant, ja que és una fibra orgànica.
2. la sal, ja que no és cristal·lina.
3. la pirita, perquè és un compost químic.
4. el petroli, perquè és un líquid, no un sòlid.
9. Quan un mineral es trenca presentant formes corbades
s'anomena:
1. fractura fibrosa.
2. fractura concoïdal.
3. ratlla.
4. divisió perfecta.
10. El grafit és:
1. el polimorf de la galena.
2. un isomorf del diamant.
3. carboni pur.
4. el resultat de la disposició dels àtoms de carboni en tetraedres, units amb
forts enllaços covalents.
11. Un mineral desconegut ratlla el vidre, té el pes específic mitjà, i no presenta exfoliació. Quin dels
següents minerals podria ser?
1. quars.
2. talc.
3. halita.
4. galena.
12. Quins dels següents minerals tenen coure:
I. Pirita.
II Magnetita.
III. Malaquita.
IV. Atzurita.
1. Només I i II.
2. Només II i III.
3. Només III i IV.
4. I, II, III i IV.
13. Les sorres silícies són minerals industrials emprats en la
fabricació de:
1. vidre i motlles de foneria.
2. cristall i motlles de foneria.
3. ceràmica i plàstic.
4. plàstics.

14. Els dos elements més abundants en l'escorça terrestre són:
1. ferro i magnesi.
2. silici i oxigen.
3. de carboni i de potassi.
4. sorra i argila.
15. El marbre és una roca
1. metamòrfica constituïda per quars.
2. sedimentària constituïda per calcita.
3. metamòrfica que deriva d’una calcària.
4. sedimentària formada a altes temperatures.
16. El metamorfisme de contacte és un procés...
1. que es produeix al voltant dels cossos salins.
2. que està lligat a processos deformatius.
3. que es produeix al voltant dels cossos ignis.
4. que està lligat al contacte entre roques metamòrfiques.
17. Les fil·lites són roques...
1. que es formen per metamorfisme de contacte.
2. sedimentàries constituïdes per argiles.
3. que provenen del metamorfisme de granits.
4. metamòrfiques que tenen foliació.
18. Les principals variables que controlen els canvis metamòrfics són:
1. la pressió i la forma de les roques.
2. la pressió i la temperatura.
3. la temperatura i el pH.
4. la porositat de la roca i la temperatura.
19. Les roques metamòrfiques es formen...
1. als cràters dels volcans.
2. al nucli de la Terra.
3. a les lleres dels rius.
4. a l’escorça de la Terra.
20. El terme sapropel fa referència a...
1. un grup d’organismes que viuen als llacs.
2. un sediment ric en matèria orgànica.
3. un organisme que s’alimenta de matèria orgànica en descomposició.
4. un sediment que conté minerals rics per explotar comercialment.
21. Quin dels següents minerals és el grau cinc a l’escala de Mohs:
1. Galena
2. Olivina
3. Apatita
4. Calcita

22. La silvinita es fa servir per obtenir:
1. Calci.
2. Nitrogen.
3. Potassi.
4. Fòsfor.
23. El Cenozoic és ....
1. un grup d’animals fòssils.
2. un període de temps que inclou el Juràssic.
3. els darrers 65 milions d’anys.
4. una fase del plegament hercinià.
24. Les falles inverses són estructures tectòniques...
1. compressives.
2. extensives.
3. extrusives.
4. intrusives.
25. A partir d’una roca sedimentària es pot arribar a formar una roca metamòrfica.
1. Sí, però només si es produeix un enterrament de la roca i un augment de les condicions de
pressió i temperatura.
2. No, en cap cas.
3. Si, és el cicle geològic habitual i sempre es produeix aquest pas.
4. No, perquè les roques sedimentàries i les metamòrfiques no estan relacionades.
26. Una discordança angular ens indica...
1. Continuïtat en el registre estratigràfic.
2. El desenvolupament de glaciacions.
3. L’expansió del mar sobre un continent.
4. Deformació i erosió que generen discontinuïtat en el registre
estratigràfic.
27. Quina és l’edat de l’escorça oceànica més moderna?
1. Límit Mesozoic-Cenozoic aproximadament 65 milions d’anys.
2. La de la darrera escorça oceànica consumida al llarg d’un marge de subducció.
3. Quaternari molt recent, menys de 5.000 anys.
4. La de l’escorça oceànica present a una dorsal oceànica activa.
28. La formació de capes potents de carbó és causada pels següents
processos...
1. enterrament de restes vegetals en una plataforma marina.
2. enterrament de plàncton, majoritàriament, entre sediments en una
plataforma continental.
3. enterrament de plàncton, majoritàriament, entre sediments en zones
pantanoses.
4. enterrament de restes orgàniques dominantment vegetals en zones
pantanoses.

29. L’origen de la Terra ha estat datat radiomètricament en uns..
1. Aproximadament 4540 milions d’anys.
2. Aproximadament 1500 milions d’anys.
3. Aproximadament 3800 milions d’anys.
4. Aproximadament 4200 anys.
30. Una datació radiomètrica es basa en...
1. la mesura de la longitud d’ona d’emissions de radio per part dels minerals d’una roca.
2. la mesura de la radiació produïda en una explosió nuclear.
3. la descomposició d’àtoms d’isòtops-pare radioactius.
4. trobar la radiació de fons del Big-Bang per poder ajustar els instruments de datació.
31. Els estromatòlits són...
1. dipòsits carbonàtics laminats produïts per l’acció de
comunitats de microbis.
2. una mena de batòlits estroncats.
3. certs tipus d’organismes que originen roques laminades.
4. roques laminades per l’acció de corrents aquosos.
32. Els trilobits van viure durant ...
1. tot el Paleozoic.
2. tot el Mesozoic.
3. sobretot al Cambria-Ordovicià.
4. solament al Cambrià.
33. El Cambrià es caracteritza per...
1. ser un període en què es diversifiquen els tipus d’esquelets.
2. l’aparició dels vertebrats terrestres.
3. l’aparició de plantes amb flor.
4. que ja hi havia dinosaures.
34. Les angiospermes apareixen ...
1. a finals del Paleozoic, abans del límit Permià-Triàsic.
2. durant el Triàsic i es diversifiquen durant el Juràssic.
3. durant el Cretaci i es diversifiquen ràpidament.
4. al Cenozoic, després del límit Cretaci-Terciari.
35. En el context de la tectònica de plaques, els límits divergents corresponen a:
1. les zones de dorsal.
2. les zones de subducció entre placa oceànica i continental.
3. les zones de falles transformants.
4. la zona de subducció de dues plaques continental.
36. Quina és la roca més antiga i més moderna
d’aquest tall geològic?
1. La 3 i la 5, respectivament.
2. La 3 i la 6, respectivament.
3. La 1 i la 4, respectivament.
4. La 6 i la 2, respectivament.

37. Els encavalcaments són estructures tectòniques...
1. compressives a petita escala.
2. extensives a gran escala.
3. extrusives a petita escala
4. compressives a gran escala.
39. Els darrers terratrèmols de la costa mediterrània van tenir lloc perquè...
1. Catalunya i el País Valencià no estaven preparats per a aquesta mena de fenòmens.
2. es van injectar gasos i altres fluids en un magatzem rocós en el subsòl marí.
3. el seu epicentre es va produir just a la línea de costa.
4. es va injectar petroli en un magatzem submarí que va fer moure unes falles.
38. Quan en un mapa geològic hi apareix el símbol adjunt vol dir...
1. que hi ha un contacte mecànic per falla normal.
2. que hi ha un contacte concordant.
3. que hi ha un plec sinclinal.
4. que hi ha un plec anticlinal.

40. Quins d’aquests fenòmens poden ser precursors d’un seisme?
1. Increment de microseismes locals i del radó en pous d’aigua profunds.
2. Increment de microseismes i vents locals.
3. Increment del camp magnètic local.
4. Increment de la conductivitat dels terrenys pròxims.
41. Els riscos geològics són induïts per l’home...
1. en el cas de subsidències per extracció de petroli i activitats mineres
en el subsòl.
2. a causa de l’expansivitat de les argiles per un excés de reg.
3. a causa de la desertificació per tales massives de boscos i incendis
provocats.
4. totes les anteriors.
42. La litosfera és la part rocosa més externa de la Terra composta de dues capes:
1. l’escorça i el mantell superior.
2. l’escorça i el mantell.
3. l’escorça i l’astenosfera.
4. l’escorça fins a la discontinuïtat de Mohorovicic
43. Quins d’aquests riscos es poden classificar com a derivats de l’acció
sísmica?
1. Inestabilitat de pendents, tsunamis i esgotament d’aqüífers.
2. Tsunamis, desaparició temporal de l’atracció lunar i malalties.
3. Danys a edificis i estructures solament d’obra civil.
4. Cap d’ells.

44. Sobre la litosfera podem reconèixer diferents tipus de
deformacions:
1. reversible, plàstica i rígida.
2. reversibles i irreversibles.
3. plegaments i falles.
4. totes les anteriors.
45. La Placa Índica es troba localitzada entre les plaques...
1. Euroasiàtica, Aràbiga, Africana i Australiana.
2. Euroasiàtica i Africana.
3. Euroasiàtica, de Cocos, i Africana.
4. Euroasiàtica, Filipina i Africana.
46. En el mapa adjunt, la capa representada és...
1. horitzontal.
2. inclinada vers a l’oest.
3. vertical.
4. inclinada vers l’est.
47. En un sinclinal ...
1. els materials més moderns se situen al nucli de l’estructura.
2. els materials més antics se situen al nucli de l’estructura.
3. els vents giren en sentit contrari a l’horari clinal.
4. no es pot definir el concepte de nucli clinal de l’estructura.
48. El principi d’horitzontalitat original s’aplica a...
1. totes les roques.
2. només a les roques metamòrfiques
3. les roques sedimentàries
4. totes les roques formades des de la darrera glaciació.

49. El període de la Taula dels Temps Geològics que segueix (en modernitat) al Juràssic s’anomena...
1. Triàsic.
2. Cretaci.
3. Paleocè.
4. Permià.
50. Que indica en el mapa, el signe que acompanya els
graus?
1. Cap on s’inclina la roca que conté el símbol.
2. Cap on s’inclina l’estructura geològica en aquella zona.
3. Cap de les anteriors.
4. La direcció de màxim pendent en el mapa topogràfic.

