
MÓDULO 1 – OS MATERIAIS TERRESTRES ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN

INTRODUCIÓN:

Como figura na programación do Departamento de Bioloxía, aqueles  alumnos do módulo 1 que  
non  superasen  na  convocatoria  ordinaria  (mes  de  febreiro)  a  materia  poderán  superala  na  
convocatoria  extraordinaria   de  maio sen  necesidade  de  exame se  cumpren  os  seguintes  
requisitos: 

Asistencia regular a clase no módulo 2. Considerando unha asistencia regular aquela  
na que as faltas de asistencia non xustificadas non excedan un 30 % 

Entrega dos traballos propostos para a recuperación do módulo polo/a  profesor/a. Este  
traballo consistirá na realización do presente boletín de actividades.

No caso de non cumprir algún dos requisitos anteriores ou de que o traballo realizado non acade  
unha cualificación positiva haberá,  no mes de maio,  unha proba extraordinaria que versará  
sobre todos os contidos impartidos ao longo do primeiro cuadrimestre. 

Os alumnos que se teñan que presentar a esta proba deberán contestar a todas as preguntas 
formuladas,  con  independencia  dos  temas  que  aprobaran  de  forma  parcial  durante  o  
cuadrimestre. 
Unha cualificación positiva nesta proba requerirá un coñecemento global da materia así como a  
demostración de que se acadaron os contidos mínimos esixidos para o módulo, valorándose a  
coherencia,  corrección,  e  o  uso  do  vocabulario  específico  da  materia  na  elaboración  das  
respostas.
As cuestións desta proba extraordinaria extraeranse das formuladas neste boletín.

INSTRUCIÓNS PARA A REALIZACIÓN DAS ACTIVIDADES:

As  respostas as cuestións que se formulan deberás realizalas  en folios que 
graparás  ao  boletín,   identificando  correctamente  a  cuestión  que  estás  a 
responder (tema, número e apartado da cuestión).

Nas cuestións que teñas que completar táboas, debuxos, etc... a resposta 
farala na mesma folla do boletín.

Para a realización das cuestións deberás consultar os temas que, ao longo do 
cuadrimestre, foron postos a disposición do alumnado e que podes atopar na 
páxina web do Departamento.

Valorarase a presentación, limpeza e orde coa que se realice o traballo.
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MÓDULO 1 – OS MATERIAIS TERRESTRES ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN

U.D. 1: AS ROCHAS 

1.- a)  Que son as rochas?

b) Cales son os dous grandes tipos de rochas endóxenas? En canto á súa formación, en que se 
diferenzan?

c) Que queremos dicir coa expresión “ciclo das rocas”?

2.- Que é o metamorfismo? En que se diferenzan as dúas clases de metamorfismo?

3.- Cales son os dous tipos de rochas magmáticas? Indica as diferenzas existentes entre elas.

4.- a) Que son os chamados sedimentos?

b) Explica como se forma:

- Unha rocha sedimentaria detrítica

- Unha rocha química

5.- a) A que tipo de rochas pertencen o carbón e o petróleo?

b) Que diferenza hai entre o proceso de formación do carbón e do petróleo?   En que se asemellan?

c) Cales son os carbóns naturais?

d) Ordena os carbóns segundo o seu maior ou menor poder calorífico. Coincide esa ordenacion coa 
súa antigüidade?  E co seu contido en carbono?  Intenta relacionar estes tres aspectos.

e) Que produtos se poden obter do carbón?

f) Cales son as principais substancias que se poden obter por destilación do petróleo?

6.- a) Indica se as seguintes afirmacións son verdadeiras ou falsas:

Os minerais son substancias  orgánicas

Os minerais son substancias sólidas 

Os minerais obtéñense industrialmente

Os minerais atópanse maioritariamente nas rochas

Os minerais teñen unha composición química definida 

Os minerais non son substancias puras

Os átomos que forman os minerais atópanse desordenados no espazo 

b) A continuación, escribe a definición correcta de mineral:
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MÓDULO 1 – OS MATERIAIS TERRESTRES ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN

7.-  A partir da resposta da cuestión anterior razoa a resposta ás seguintes preguntas:

a) Se tomamos unha mostra de mineral dun país europeo e outra do mesmo mineral dun país asiático, 
que podemos observar analizando a súa composición?

b) Se, nunha mostra dun mineral, analizamos a composición química dunha porción próxima á superficie 
e doutra do centro da mostra que descubriremos?

c) Se puidésemos observar os átomos desa mostra, que descubriremos?

d) Existe algunha forma para coñecer a disposición dos átomos, observando un mineral?

e) Se nun laboratorio se produce sulfuro de ferro, substancia que forma a pirita, pódese dicir que a 
substancia obtida é un mineral? Por que?

8.- a) Que é a densidade dun mineral?  Como se calcula?

b) Existe algunha diferenza entre tenacidade e dureza?

c) Temos dúas mostras de minerais diferentes, aos que chamaremos A e B. Se intentamos raiar o 
mineral A coa mostra do mineral B, non o conseguimos. En cambio, o mineral A raia con facilidade 
ao B. Que conclusión podemos sacar deste experimento?

d) Seguimos experimentando cos minerais anteriores (A e B) comparándoos con outras mostras de 
minerais pertencentes á escala de Mohs. Observamos que podemos raiar o mineral A cunha mostra 
de cuarzo, pero non cunha de apatito. Que dureza terá daquela o mineral A? Se o mineral B se raia 
con facilidade cunha mostra de xeso, cal será a súa dureza?

9.- a) Indica o uso dos seguintes minerais: aluminio, amianto, caolinita, chumbo , cobre , cuarzo, 
estaño, grafito, rubí, sal común (halita), xeso, xofre

b) Indica que metais se obteñen dos seguintes minerais: blenda, calcopirita, casiterita, cinabrio, 
galena, magnetita, olixisto, pirita.

10.- a) Cal é o metal máis utilizado polo ser humano?

b) Que son as xemas ou pedras preciosas?

c) De que mineral son España e Italia os maiores produtores do mundo?

d) Cales son os minerais de maior importancia económica que se explotan en Galicia?

11.- Completa o cadro seguinte indicando, en cada caso, o tipo de rocha (sedimentaria, ígnea volcánica,  
ígnea plutónica ou metamórfica) e a súa utilidade máis común.

Tipo de rochas Utilidade
Pedra de gra

Arxila

Basalto

Calcaria

Granito

Mármore

Lousa
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MÓDULO 1 – OS MATERIAIS TERRESTRES ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN

U.D. 2 O SOLO

1.- a) Que é o solo?

b) Cales son os compoñentes básicos do solo? 

c) Cal é a importancia do solo para os seres vivos?

2.- a) Que é a fertilidade dun solo? 

b) Como inflúe a textura dun solo na súa fertilidade?

3.- a) A que se denomina horizonte dun solo? 

b) Debuxa o perfil dun solo evolucionado, indicando cada un dos horizontes que se observa.  Cal é 
o primeiro horizonte que se forma?  E o derradeiro?  

c) Se observáramos os perfís de varios solos distintos, que dous aspectos deles nos indicarían a 
súa evolución?

4.- Fai un esquema cos distintos tipos de solos, indicando os criterios que utilizas.

5.- a) Que é o que se coñece co nome do ciclo da materia?  

b) Ordena as seguintes frases para describir o ciclo da materia: 

As plantas transforman a materia mineral en materia orgánica.

Os microorganismos transforman a materia orgánica en materia mineral.

Os restos animais e vexetais acumúlanse no solo e forman o humus.

As rochas disgréganse e aportan minerais ao solo.

As plantas absorben polas raíces a materia mineral.

6.- a) Segundo a súa finalidade, como poden ser os labores agrícolas? Cita exemplos.

b) Que son os fertilizantes?  Cal é a súa finalidade? Indica os tipos de fertilizantes que existen.

7.- a) En que consiste a desertización?  

b) Que actividades humanas provocan a perda do solo. 

8.- a) Cales son as vantaxes dos seguintes tratamentos de residuos?  E os seus inconvintes?

Vertedoiro controlado  
Incineración  

b) Cales son as vantaxes da reciclaxe?  

c) Que medidas podemos adoptar para reducir a cantidade de residuos producidos no fogar?

9.- Indica varios procedementos que contribúan a mellorar e conservar o solo.
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MÓDULO 1 – OS MATERIAIS TERRESTRES ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN

U.D. 3 A MATERIA

1.- Completa as frases seguintes: 

Recibe o nome de materia todo aquilo que ten                                 e                                        

A materia está formada por                                                

A masa é unha magnitude física que mide a                                                                    que ten un corpo.

O volume é unha magnitude que indica                                      ocupado  pola                           dun corpo.

As                                                                         son aquelas nas que a materia da que están compostas 

está formada por un só tipo  de substancia

Os                                                               son substancias que non se poden descompoñer noutras 

substancias máis  sinxelas.

Os                                                              son aquelas substancias que se poden descompoñer noutras 

substancias máis  sinxelas.

As                                 son combinacións de dúas ou máis substancias puras.

As disolucións son                                               Cando nunha disolución existe un compoñente que 

predomina, este recibe o nome de                                e o outro,  a substancia que se disolve e que se 

encontra en menor proporción, chámase                                

O                                é a parte máis pequena dun elemento químico que conserva as súas propiedades 

químicas.

A                                 é a porción máis pequena que pode existir dun composto químico.

Os átomos están contituídos por                                ,                               e                               

O número                                é o número de partículas que ten un átomo  no seu núcleo

O número                                é o número de protóns que contén un átomo no seu núcleo

Os átomos con igual número atómico, pero con distinto número másico, denomínanse                        

As filas da táboa periódica chámanse                               

As columnas da táboa periódica denomínanse                               

No enlace iónico únense                                con                               

No enlace covalente os átomos comparten                                de                               

O enlace metálico establécese entre os átomos dos                               
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MÓDULO 1 – OS MATERIAIS TERRESTRES ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN

2.- a) A que chamamos propiedades da materia? 

b) Cales son as propiedades xerais que caracterizan a materia?

c) No seguinte texto descríbese unha mesa  e en negriña aparecen varias propiedades da mesma. 

“A mesa está formada por unha táboa alisada de tacto suave e aspecto brillante, que ten ao redor 
de 1 m de longo por 50 cm de grosor. Esta táboa aséntase sobre catro patas sólidas de aluminio 
duns  80  cm  de  altura,  pouco  máis  ou  menos.  Non  pesa moito,  xa  que  podo  levantala  con 
facilidade. É de cor castaña clara e sen dúbida é nova, pois aínda despide un forte olor a verniz.  
Gústame: a súa forma é bonita, non ten moito volume e parece cómoda para traballar.”

Sabendo que se denominan  propiedades extensivas aquelas que  dependen do tamaño do 
corpo material que estamos a observar e propiedades intensivas aquelas que non dependen 
do  tamaño  do  corpo  que  observamos.Clasifica  as  propiedades  resaltadas  en  negriña  en 
extensivas e intensivas.

Sabendo que magnitude é todo aquilo que se pode medir, cales das propiedades anteriores 
son magnitudes?

3.-  Realiza as seguintes transformacións de unidades: .

a) 150 mg a kg c) 200 cm3 a m3

b) 0’0064 kg a g d) 10 L a mL

4.- a) Unha moeda, A, ten unha masa de 12 g. Outra moeda, B, ten unha masa de 9 200 g. Unha 
terceira, C, ten unha masa de 4 140 g. Calcula a masa de cada moeda en quilogramos, centigramos 
e miligramos.

b) Unha probeta de 250 cm3 contén auga ata un nivel de 100 cm3. Introducimos dez moedas do tipo 
A e o nivel de auga ascende ata 177 cm3. Cal é o volume dunha moeda? Cal é a densidade do 
metal co que está fabricada a moeda?

c)  Unha piscina contén 60 m3 de auga. Cantos litros de auga hai na piscina? Cal é a masa desa 
cantidade de auga?

5.-  Completa  o  seguinte  cadro  sobre as  propiedades características  de cada un dos tres  estados da 
materia, riscando o cadro correspondente:  

Sólido Líquido Gas

Masa □ Fixa □ Variable □ Fixa □ Variable □ Fixa □ Variable

Forma □ Fixa □ Variable □ Fixa □ Variable □ Fixa □ Variable

Volume □ Fixa □ Variable □ Fixa □ Variable □ Fixa □ Variable

Como se 
moven as 
partículas?

□ Móvense  moi  rapidamente  en  todas  as 
direccións

□ Non  se  moven  pero  teñen  capacidade  de 
vibrar un pouco

□ Desprázanse unhas sobre as outras

□ Móvense  moi  rapidamente 
en todas as direccións

□ Non  se  moven  pero  teñen 
capacidade  de  vibrar  un 
pouco

□ Desprázanse unhas sobre as 
outras

□ Móvense  moi  rapidamente 
en todas as direccións

□ Non  se  moven  pero  teñen 
capacidade  de  vibrar  un 
pouco

□ Desprázanse unhas sobre as 
outras

Como están de 
unidas   as 
partículas?

□ Están moi separadas unhas doutras
□ Están fortemente unidas
□ Están unidas aínda que non tan forte

□ Están  moi  separadas  unhas 
doutras

□ Están fortemente unidas
□ Están unidas aínda que non 

tan forte

□ Están  moi  separadas  unhas 
doutras

□ Están fortemente unidas
□ Están unidas aínda que non 

tan forte
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MÓDULO 1 – OS MATERIAIS TERRESTRES ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN

6.- a) Clasifica  estas substancias segundo sexan elementos ou compostos:  azucre,  butano,  cloro,  
cobre, leite, neon, prata, sal (NaCl). 

b) Que proceso ou técnica utilizarías para:

  Separar unha mestura de xofre e labras de ferro

  Separar unha mestura de sal e xofre (o xofre é insoluble na auga) 

  Extraer sen impurezas unha sustancia sólida diluída na auga.

Separar dous líquidos insolubles entre eles.

c) Escribe a proporción dos átomos que forman parte dos seguintes compostos: 

Composto
Cloruro de hidróxeno

Óxido de ferro

Ioduro de níquel

Auga

Amoníaco

Óxido de nitróxeno

Sulfuro de chumbo

Fórmula
HCl

Fe2O3

NiI3

H2O

NH3

N2O5

PbS

Número de átomos

7.- Na seguinte táboa figuran unha serie de sistemas materiais que te podes atopar a miúdo. 

Pon un X para sinalar se son mesturas ou sustancias puras. 
Nas que consideres sustancias puras pon un X para sinalar se son sustancias simples ou 
compostos.
Nas que sexan compostos, indica os elementos químicos que os compoñen.

Sistema 
material

Formado 
principalmente por Fórmulas Mestura Sustancia 

pura Simple Composto
Elementos 

que o 
compoñen

Anel Ouro Au

Azucre Sacarosa C11H22O11

Gas de 
cociña

Butano C4H10

Alcohol 
medicinal

Etanol e auga C2H6O

Cal viva Óxido de calcio CaO

Mercurio do 
termómetro

Mercurio Hg

Sal de cociña Cloruro de sodio NaCl

Cable 
eléctrico

Cobre Cu

Vinagre Ácido acético, auga C2H6O

Ouriños Urea, auga CO2N2H4

Auga 
destilada

Auga H2O
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MÓDULO 1 – OS MATERIAIS TERRESTRES ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN

8.- a) Realiza unha táboa para comparar, segundo ás súas propiedades, os metais dos non metais.

b) Segundo as propiedades dos seguintes elementos, clasifícaos en metais ou non metais:

 O cobre é un bo condutor da calor                                                  

 O xofre non é dúctil nin maleable.                                                   

 O calcio ten elevados puntos de fusión e ebulición.                                                   

 O ferro é un bo condutor da electricidade.                                                   

 O cloro é un gas.                                                   

c)  Escribe  o  símbolo  dos  seguintes  elementos  e  clasifícaos  en  metais  e  non  metais:  carbono, 

fósforo, magnesio, nitróxeno, potasio, prata.

d) Escribe o símbolo dos seguintes elementos químicos e indica cales se encontran normalmente en 
estado sólido,  en estado líquido ou en estado gasoso: bromo, cobre,  helio, nitróxeno, mercurio, 
sodio.

9.- Os gases nobres tamén reciben o nome de “inertes”. Explica por que.

10.- Explica a importancia química dos electróns da última capa dun átomo.

11.- Relaciona, poñendo o número correspondente,  os conceptos de ambas columnas: 

1. Protón

2. Ión

3. Electrón

4. Anión

5. Neutrón

6. Catión

Átomo cargado electricamente

Átomo cargado positivamente

Compoñente neutro do núcleo

Compoñente negativo do átomo

Átomo cargado negativamente

Compoñente positivo do núcleo
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12.- a) Completa a seguinte táboa: (Explica como realizaches os cálculos)

Átomo Nº másico (A) Nº de protóns (Z) Nº de neutróns (n) Nº de electróns (e)

Hidróxeno 1 1 0 1
Calcio 40 20
Chumbo 207 125
Sodio 23 11
Ouro 197 118

b) Sinala, razoadamente, cales das seguintes letras corresponden a un mesmo átomo:

A+ (11 protóns 10 electróns 12 neutróns)

B (10 protóns 10 electróns 12 neutróns)

C (11 protóns 11 electróns 12 neutróns)

D+ (12 protóns 11 electróns 13 neutróns)

c) Cal será a carga neta dun átomo que ten 23 protóns e adquire 3 electróns?  E a dun átomo que 
tiña 48 electróns en estado neutro e perde 4?  Debúxaos.
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