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.-La discontinuïtat de Mohorovicic es troba entre...
a) el nucli intern i el nucli extern
b) l’escorça i el mantell
c) el nucli extern i el mantell
d) l’escorça continental i l’escorça oceànica
2.- L’estructura que observem a la imatge es tracta de...
a) un plec anticlinal
b) una falla normal
c) una falla inversa
d) un plec sinclinal
3.- En la teoria de la tectònica de plaques, les plaques que es mouen unes respecte a les altres són
porcions de...
a)
escorça
b)
mantell
c)
litosfera
d)
astenosfera
4.- La serralada dels Andes es troba associada a una:
a)
falla transformant
b)
zona constructiva
c)
zona de subducció
d)
dorsal oceànica
5.-Les falles transformants són vores de placa...
a)
constructives
b)
destructives
c)
neutres
d)
obductives

6.-El vulcanisme d’Islàndia és causat per la situació de l’illa a...
a)
una dorsal oceànica
b)
una zona de col·lisió entre plaques
c)
una zona de subducció
d)
una falla transformant
7.-La part ressaltada en negreta a la imatge del plec correspon a...
a) el flanc
b) el nucli
c) el sinclinal
d) l’eix del plec

8.-La columna de la dreta representa l’estructura...
a) de l’escorça
b) de la litosfera oceànica
c) de l’escorça continental
d) de l’astenosfera

Mantell residual

9.- Quina de les afirmacions següents sobre els punts calents NO és certa
a)
Es troben a les zones de subducció
b)
Són manifestacions d'efusivitat intraplaca
c)
Es mantenen actius durant milions d'anys
d)
Les plaques s'hi desplacen per sobre
10.- Les ones S queden bloquejades quan arriben a la discontinuïtat de...
a)
Gutenberg
b)
Mohorovičić
c)
Wiechert
d)
Lehman
11.- Quan parlem de pirolusita ens referim a...
a)
Un òxid de manganès
b)
Un fòssil del Carbonífer
c)
Un tectosilicat
d)
Un fòssil del quaternari

12.- L’or i el sofre tenen en comú, a part del color,...
a)
que es formen per sublimació
b)
la diafanitat
c)
la lluentor
d)
la classe mineralògica

13.- Quin dels següents minerals és més dur que el quars...
a)
calcita
b)
topazi
c)
fluorita
d)
ortòclasi
14.- La imatge tant pot representar l’estructura de l’halita com de la galena. Per tant aquests dos
minerals...
a)
tenen les mateixes propietats químiques
b)
tenen les mateixes propietats físiques
c)
són isomorfs
d)
són polimorfs
15.- Quina és la classe mineral més abundant?
a)
carbonats
b)
òxids
c)
silicats
d)
sulfurs
16.- Els mètodes radiomètrics són mètodes de datació...
a) relativa
b) absoluta
c) només útils per a roques del quaternari
d) basats en la radiació del Sol
17.-Quin dels següents NO és un canvi metamòrfic?
a) canvi degut a la pressió per profunditat
b) canvi degut a la calor d’una intrusió
c) canvi degut als efectes dels agents meteòrics
d) canvi degut a la fricció causada pel moviment d’una falla

18.- Una roca ígnia que no ha tingut temps de formar cristalls té una textura...
a)
vítria
b)
porfírica
c)
foliada
d)
granular

19.- Quina de les següents parelles de roques s'han format per precipitació?
a)
calcària estalactítica i silvinita
b)
conglomerat i argil·lita
c)
basalt i peridotita
d)
pissarra i argil·lita

20.-Com s’anomena el procés pel qual les roques carbonàtiques es dissolen?
a) fusió
b) solubilització
c) rubefacció
d) carstificació
21.- Quina de les següents parelles de roques són detrítiques?
a)
calcària estalactítica i silvinita
b)
gres i argil·lita
c)
conglomerat i calcària
d)
guix i argil·lita

22.- El marbre és una roca...
a)
detrítica
b)
metamòrfica
c)
intrusiva
d)
de precipitació
23.-Els esquists i les pissarres es diferencien entre si...
a) perquè provenen de roques diferents
b) perquè el metamorfisme d’una és regional i en l’altre de contacte
c) pel diferent grau metamòrfic
d) perquè els esquists no tenen foliació i les pissarres sí

24.-La imatge mostra un esquema...
a) d’una illa volcànica.
b) d’una aurèola metamòrfica.
c) d’una bomba volcànica
d) d’una roca encaixant central envoltada de fluids
metamòrfics.

25.- La roca ígnia que es veu en aquesta preparació té una textura...
a)
vítria
b)
porfírica
c)
foliada
d)
granular
26.- El principi de superposició dels estrats diu que...
a) els estrats de les roques ígnies, metamòrfiques o sedimentàries
descriuen una seqüència temporal, les més antigues es troben en
posició inferior a les més recents
b) les capes de roques es dipositen en una seqüència temporal, en què
les més antigues es troben en posició superior a les més recents
c) les capes de sediment es dipositen en una seqüència temporal, en
què les més antigues es troben en posició inferior a les més recents
d) les capes de sediments es dipositen originàriament horitzontalment
27.- Les cruzianes són marques que deixaven els trilobits quan caminaven. Observa l’esquema i
digues si el que es veu correspon a una estructura...
a)
de la base de l'estrat (motlle)
b)
de la superfície de l'estrat
c)
interna
d)
produïda simultàniament amb la sedimentació

28.- Una roca sedimentària conté un 12.5% de 10Be i un 87.5% de 10B. Sabent que el 10Be es
transforma espontàniament en 10B amb un temps de semidesintegració de 1,5·106 anys. Quina edat
té la roca suposant que inicialment no tenia gens de 10B?
a)
750.000 anys
b)
1,5 milions d'anys
c)
3 milions d'anys
d)
4,5 milions d'anys

29.-L’esquema correspon a...
a) laminació encreuada
b) estratificació encreuada
c) dues discordances progressives
d) dues discordances angulars

30.- La saltació...
a) és una modalitat de transport sedimentari mitjançant una sèrie de
salts curts i intermitents
b) és una modalitat de transport de material detrític sense tocar el fons
c) és el transport d’elements detrítics mitjançant l’arrossegament per
rodatge sobre el fons
d) és la manera com viatja la càrrega de solera d’un flux turbulent
31.- Quina de les següents afirmacions sobre els Nummulites NO és certa...
a) són pluricel·lulars
b) són fòssils guia de l'Eocè
c) n'hi ha a la catedral de Girona
d) vivien en aigües tropicals
32.- La colonització de la terra ferma per part dels vegetals va tenir lloc al...
a)
Precambrià
b)
Cambrià
c)
Ordovicià
d)
Silurià
33.-La imatge mostra...
a) un braquiòpode
b) un gasteròpode
c) un ammonit
d) un cargol
34.-Els dinosaures es classifiquen en...
a) vertebrats i invertebrats
b) saurisquis i ornitisquis
c) bulbasaurs, charmanders i squirtles
d) tetràpodes i bípedes

35.- Les rinconel·les i les terebràtules són...
a)
equinoderms
b)
gasteròpodes
c)
braquiòpodes
d)
lamelibranquis

36.-En aquest esquema d’una vall glaciar a i b representen respectivament...
a) horn i morrenes
b) circ i morrenes
c) morrena i pujols
d) morrena i crebasses

37.-Els xaragalls es formen sobre materials...
a) calcaris
b) sorrencs
c) detrítics homogenis
d) detrítics heterogenis
38.-La disjunció columnar és una morfologia típica de...
a) granits
b) calcàries
c) basalts
d) pòrfirs

39.- En una estació d’aforament de 20 m d’ample on l’aigua té 1 m d’altura s’ha mesurat una
velocitat de pas de l’aigua de 5 m/s. Quin és el cabal del riu?
a) 100 m3/s
b) 25 m3/s
c) 10 m3/s
d) 50 m3/s

40.- Quina part del pont és més fàcil que sigui erosionada pel riu...
a)
la zona central
b)
A
c)
B
d)
per tot arreu igual

41.- A la imatge s’hi veu un esquema d’un risc derivat de...
a) despreniment
b) lliscament
c) reptació
d) colada de fang

42.- Un mapa de risc forma part de la...
a)
prevenció
b)
previsió
c)
predicció
d)
correcció
43.- Les inundacions són el fenomen que més danys produeix a Catalunya, això és causat per…
a)
la freqüència dels aiguats
b)
les característiques de la xarxa hidrogràfica
c)
l'elevada ocupació de les planes al·luvials
d)
totes les anteriors
44.- Com s’anomenen els corrents de fang d’elevada velocitat (desenes de km/h) que es formen al fondre's la
neu dels cims dels volcans?

a)
b)
c)
d)

lahars
colades piroclàstiques
liqüefacció
colades de lava

45.- Aquest cartell forma part de la...
a)
prevenció
b)
previsió
c)
predicció
d)
correcció
46.- En el mapa adjunt, la capa representada en color gris és...
a) inclinada vers l’oest
b) vertical
c) horitzontal
d) anular

47.- En el mapa geològic adjunt observem:
a) un sinclinal
b) un anticlinal
c) una falla inversa
d) un encavalcament

48.- En el mapa geològic adjunt observem:
a) un sinclinal
b) una falla normal
c) una falla inversa
d) un encavalcament

49.- Al bloc diagrama s’observa...
a) una falla inversa
b) un plec anticlinal
c) un plec sinclinal
d) un encavalcament

50.-Al tall geològic adjunt...
a) el granit està cavalcant sobre el dic
b) primer s’ha format el granit, després la falla, a continuació
el dic i al final hi ha hagut sedimentació i basculament de tot
c) la falla inversa s’ha format al final de tot
d) primer s’ha format el granit, després el dic, hi hagut
erosió i sedimentació, i finalment s’ha format la falla
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