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O DIARIO DE SEMMELWEIS

Lé os seguintes textos e contesta ás cuestións que se propoñen a continuación:

TEXTO 1

“Xullo  de 1846.  A semana próxima ocuparei  o  posto de Director do Primeiro Pavillón da clínica  de 
maternidade Non Hospital Xeral de Viena. Alarmeime cando me enterei da porcentaxe de pacientes que 
morren nesa clínica. Neste mes, morreron alá non menos de 36 das 208 nais, todas de febre puerperal. 
Dar a luz un neno é tan perigoso como unha neumonía de primeiro grao”.

Estas liñas do diario do Dr. Ignaz Semmelweis (1818 -1865) dan unha idea dos efectos devastadores da 
febre  puerperal,  unha  enfermidade  contaxiosa  que  acabou  con  moitas  mulleres  logo  dos  partos. 
Semmelweis recompilou datos sobre o número de mortes por febre puerperal Non Primeiro e Segundo 
Pavillón do Hospital (ver o diagrama).

Os médicos, entre eles Semmelweis, descoñecían completamente a causa da febre puerperal. O diario de 
Semmelweis dicía: 

“Decembro de 1846. Por que morren tantas mulleres desta febre logo de dar a luz sen ningún problema? 
Durante séculos a ciencia dixo que é unha epidemia invisible que mata ás nais. As causas poden ser 
cambios  Non  aire  ou  algunha  influencia  extraterrestre  ou  un  movemento  da  mesma  terra,  un 
terremoto.”

Hoxe en día, pouca xente consideraría unha influencia extraterrestre ou un terremoto como posible causa 
da  febre.  Pero  na  época  en  que  viviu  Semmelweis,  moita  xente,  incluso  científicos,  pensabao!  Agora 
sabemos que  a  causa  está  relacionada  coas  condicións  hixiénicas.  Semmelweis  sabía  que  era  pouco 
probable que a febre fora causada por unha influencia extraterrestre ou por un terremoto. Fixouse nos datos 
que recompilara (ver o diagrama)  e os utilizou para intentar convencer aos seus colegas.
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CUESTIÓNS:

1.- Supón que é Semmelweis. Dá unha razón (baseada nos datos que recompilou Semmelweis) de por que 
a febre puerperal é improbable que sexa causada por terremotos.

TEXTO 2

A disección era unha parte da investigación que se levaba a cabo Non hospital. O cadáver dunha persona 
abriuse para encontrar unha causa da súa morte. Semmelweis deuse conta de que os estudantes que 
traballaban Non Primeiro Pavillón, participaban habitualmente nas diseccións de mulleres que morreran 
o día anterior, antes de facer o recoñecemento médico ás mulleres que acababan de dar a luz. Non se 
preocupaban moito de lavarse logo das diseccións. Algúns, incluso estaban orgullosos do feito de que, 
polo seu olor, se puidera dicir  que tiñan estado traballando Non depósito de cadáveres, xa que iso 
demostraba o traballadores que eran! 

Un dos amigos de Semmelweis finou logo de terse feito un corte durante unha desas diseccións. A 
disección do seu corpo puxo de manifesto que tiña os mesmos síntomas que as nais que morreran pola 
febre puerperal. Isto deulle a Semmelweis unha nova idea.

CUESTIÓNS:

1.- A nova idea de Semmelweis tiña que ver coa alta porcentaxe de mulleres que morrían nos pavillóns de 
maternidade e co comportamento dos estudantes. Cal era esta idea? Marca a resposta que consideras 
correcta

 A. Facer que os estudantes se lavasen despois das diseccións debería producir unha diminución 
dos casos de febre puerperal.

 B. Os estudantes non debían participar nas diseccións porque podían cortarse.

 C. Os estudantes cheiran porque non se lavan despois dunha disección.

 D. Os estudantes queren demostrar que son traballadores, o que lles fai descoidados cando facen 

un recoñecemento médico ás mulleres.

2.- Semmelweis tivo éxito nos seus intentos de reducir o número de mortes producidas pola febre puerperal. 
Pero incluso hoxe, a febre puerperal segue sendo unha enfermidade difícil de eliminar. As febres que son 
difíciles de curar son aínda un problema nos hospitais.

Moitas medidas de rutina serven para controlar este problema. Entre estas medidas está a de lavar as 
sabas a elevadas temperaturas. Explica por que as altas temperaturas (ao lavar as sabas) reducen o risco 
de que as pacientes contraian a febre.

3.- Moitas enfermidades poden curarse utilizando antibióticos. Porén, o éxito  dalgúns antibióticos fronte á 
febre puerperal diminuíu nos últimos anos. Cal é a razón deste feito? Marca a resposta que consideras 
correcta:

 A. Unha vez fabricados, os antibióticos perden gradualmente a súa actividade.

 B. As bacterias fanse resistentes aos antibióticos.

 C. Eses antibióticos só axudan fronte á febre puerperal, pero non fronte a outras enfermidades.

 D. A necesidade deses antibióticos reduciuse porque as condicións da saúde pública melloraron 

considerablemente nos últimos anos.
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O OZONO

Lé o seguinte fragmento dun artigo sobre a capa de ozono e contesta ás cuestións que se 
propoñen:

A atmosfera é un océano de aire e un recurso natural imprescindible para manteren a vida na Terra. 
Desgraciadamente, as actividades humanas baseadas en intereses nacionais ou personais están a danar 
de forma considerable  este ben común, reducindo notablemente a fráxil capa de ozono que actúa como 
un escudo protector da vida na Terra.

As moléculas de ozono están formadas por tres átomos de osíxeno, a diferencia das moléculas de 
osíxeno que consisten en dous átomos de osíxeno. As moléculas de ozono son moi pouco frecuentes: 
menos de dez por cada millón de moléculas de aire. Porén, durante milleiros de millóns de anos, a súa 
presencia na atmosfera xogou un papel esencial na protección da vida sobre a Terra. Dependendo de 
onde se localice, o ozono pode protexer ou prexudicar a vida na Terra O ozono na troposfera (ata 10 
quilómetros por riba da superficie da Terra) é ozono “malo” e pode danar os tecidos pulmonares e as 
plantas.  Pero ao redor do 90 por cento do ozono que se encontra na estratosfera (entre 10 e 40 
quilómetros por riba da superficie da Terra) é ozono “bó” e xoga un papel beneficioso ao absorber a 
perigosa radiación ultravioleta (UV-B) procedente do Sol.

Sen  esta  capa  beneficiosa  de  ozono,  os  seres  humanos  serían  máis  sensibles  a  certo  tipo  de 
enfermidades provocadas pola incidencia cada vez maior dos raios ultravioleta  do Sol.  Nas últimas 
décadas  a  cantidade  de  ozono  diminuíu.  En  1974  formulouse  a  hipótese  de  que  os  gases 
clorofluorocarbonos (CFC) poderían ser a causa desta diminución. Ata 1987, a avaliación científica da 
relación  causa-efecto  non  era  o  suficientemente  convincente  como  para  involucrar  aos 
clorofluorocarbonos. Porán, en setembro de 1987, diplomáticos de todo o mundo reuníronse en Montreal 
(Canadá) e se puxeron de acordo para fixar uns límites estritos ao uso dos clorofluorocarbonos.

CUESTIÓNS

1.- No texto anterior non se menciona como se forma o ozono na atmosfera. De feito, cada día fórmase 
unha certa cantidade de ozono á vez que outra cantidade de ozono se destrúe. A seguinte tira cómica ilustra 
o modo en que se forma o ozono:

Supón que tes un amigo que intenta entender o significado desta tira. Porén, non estudou Ciencias no 
instituto e non entende que trata de explicar o autor dos debuxos. O teu amigo sabe que na atmosfera non 
hai  homiños  pero  se  pregunta  que  representan  estes  homiños  na  tira,  que  significan  estes  estraños 
símbolos O2 e O3 e que procesos se describen na tira. Supón que o teu amigo sabe: 

• Que a letra O é o símbolo do osíxeno.
• O que son os átomos e as moléculas.
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Escribe unha explicación da tira cómica para o teu amigo.

Na túa explicación, utiliza as palabras átomos e moléculas do mesmo modo no que se utilizan nas liñas 5 e 
6 do texto.

2.- O ozono tamén se  forma durante  as  tormentas eléctricas.  Isto  produce  o  cheiro  característico  que 
aparece logo desas treboadas. Non texto o autor diferencia entre “ozono malo” e “ozono bo”.

Segundo o artigo, o ozono que se forma durante as tormentas eléctricas é “ozono malo” ou “ozono bo”? 

Escolle a resposta correcta que vai seguida da explicación correcta segundo o texto:

Ozono malo ou ozono bo? Explicación:
A Malo Fórmase cando vai mal tempo.

B Malo Fórmase na troposfera.

C Bo Fórmase na estratosfera.

D Bo Cheira ben.

3.- No texto di: “Sen esta capa beneficiosa de ozono, os seres humanos serían máis sensibles a certo tipo 
de enfermidades provocadas pola incidencia cada vez maior dos raios ultravioleta do Sol ”. Nomea unha 
destas enfermidades específicas.

4.- Ao final do texto, menciónase unha reunión internacional en Montreal. Nesta reunión discutíronse moitas 
cuestións sobre a posible redución da capa de ozono. Dúas desas cuestións preséntanse na táboa de 
abaixo. Poden contestarse as cuestións presentadas na táboa  mediante unha investigación científica?

a) Risca Si ou Non, para cada caso.

Pregunta Pódese  contestar mediante unha 
investigación científica?

Os incertidumes científicos acerca da influencia dos CFC na capa de 
ozono, deberían ser unha razón para que os gobernos non tomen 
medidas de actuación?

 Si   Non

Cal será a concentración de CFC na atmosfera Non año 2002 se a 
liberación de CFC na atmosfera continúa na mesma proporción que 
ata agora?

 Si   Non
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O MILLO

Lé o seguinte artigo do xornal e contesta ás cuestións que se formulan a continuación:

UN HOLANDÉS USA O MILLO COMO COMBUSTIBLE

Na estufa de Auke Ferwerda arden paseniño uns cantos troncos con pequenas lapas. Ferwerda colle 
unha présa de millo dunha bolsa de papel próxima á estufa e lánzao ás chamas. Inmediatamente o lume 
avívase con forza. “Mira isto,” di Ferwerda, “a ventá da estufa está limpa e transparente. A combustión 
é completa.” Ferwerda fala sobre a utilización do millo como combustible e como penso para o gando. Na 
súa opinión, esta dobre utilización é o futuro.

Ferwerda sinala que o millo que se utiliza como penso para o gando é, en realidade, un tipo de combustible: 
as vacas comen millo para conseguir energía. Mais, segundo explica Ferwerda, a venda do millo como 
combustible en lugar de como penso podería ser moito máis rendible para os granxeiros.

Ferwerda está convencido de que, a largo prazo, o millo se utilizará como combustible de forma xeralizada. 
Ferwerda imaxina como sería colleitar,  almacenar,  secar e embalar o gran en sacos para a súa venda 
posterior.

Actualmente, Ferwerda investiga se podería utilizarse como combustible a totalidade da planta de millo, 
pero esta investigación aínda non concluíu.

O que Ferwerda tamén debe tener en conta é toda a atención que se está a dedicar ao dióxido de carbono. 
Considérase que o dióxido de carbono é a causa principal do aumento do efecto invernadoiro. Díse que o 
aumento do efecto invernadoiro é a causa do aumento da temperatura media da atmosfera terrestre.

Porén, desde o punto de vista de Ferwerda non existe ningún problema co dióxido de carbono. Pola contra, 
o argumenta que as plantas o absorben e o converten en osíxeno para os seres humanos.

Porén, os plans de Ferwerda poden entrar en conflito cos do goberno, que actualmente está tratando de 
reducir a emisión de dióxido de carbono. Ferwerda afirma: “Hai moitos científicos que din que o dióxido de 
carbono non é a causa principal do efecto invernadoiro.”

CUESTIÓNS:

1.- En ciencia distínguese entre o que son as observacións e as conclusións. A táboa seguinte presenta 
dúas afirmacións de Ferwerda relacionadas coa súa estufa. Lé estas afirmacións e marca , para cada unha 
delas, se é unha Observación ou unha Conclusión.

Afirmación Observación o Conclusión?
A ventá da estufa está limpa e transparente.  Observación   Conclusión

A combustión é completa.  Observación   Conclusión
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2.- Ferwerda compara o uso do millo que se queima como combustible co millo que se usa como penso. A 
primeira columna da seguinte táboa contén unha lista de procesos que teñen lugar cando se queima millo. 
Teñen lugar tamén estes procesos cando o millo actúa como combustible no corpo dun animal? Marca, para 
cada un deles, Si ou Non.

cando se queima millo: Teñen  lugar  tamén  estes  procesos  cando  o  millo  actúa  como 
combustible no corpo dun animal?

O osíxeno consúmese.  Si  Non

Prodúcese dióxido de carbono.  Si  Non

Prodúcese enerxía.  Si  Non

3.- Ferwerda imaxina como sería no futuro “ colleitar, almacenar, secar e embalar o gran en sacos para a 
súa  venda posterior  ”. Se Ferwerda  tivera  que  facer  todas  estas cousas,  cal  ou cales  das seguintes 
afirmacións serían verdadeiras? Marca, para cada unha delas, Verdadeiro ou Falso.

Afirmación Verdade?
Un kg de gran de millo embalado contén menor cantidade de auga que un 
kg de gran acabado de colleitar.  Verdadeiro   Falso

Un kg de gran de millo  embalado contén menor cantidade de material 
combustible que un kg de gran acabado de colleitar.  Verdadeiro  Falso

4.- O artigo di: “Actualmente, Ferwerda investiga se podería utilizarse como combustible a totalidade da 
planta  de  millo,  pero esta investigación aínda non concluíu”. Cal  o  cales  das seguintes cuestións  se 
poderían responder cunha investigación científica? Marca, para cada unha delas, Sí ou Non.

Pregunta Poderíase  responder cunha  investigación 
científica?

Que substancias se forman ao se queimar a totalidade 
da planta de millo?  Sí  Non

Canta calor se desprende na estufa de Ferwerda ao se 
queimar a totalidade da planta de millo seca?  Sí  Non

5.-  No artigo descríbese unha transformación do dióxido de carbono:  “[…] as  plantas o absorben e  o 
converten  en osíxeno  […]”. Ademais  do dióxido  de  carbono  e do  osíxeno,  existen  outras  substancias 
implicadas nesta transformación . Dita transformación podería representarse da seguinte maneira:

Dióxido de carbono + auga → osíxeno +

Escribe no espazo en branco o nome da substancia que falta.
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6.- Supón que Xurxo escribe a seguinte réplica ao artigo anterior.  Ademais, quere enviala o director do 
periódico.

“Leo sobre o temor do Sr. Ferwerda ás posibles obxeccións gubernamentais sobre a emisión de dióxido 
de carbono procedente das estufas que funcionen con millo.
Penso que este temor é infundado. O goberno debería estar contento cunha iniciativa como a do Sr. 
Ferwerda.
Desde o punto de vista medioambiental, o uso do carbón ou do gas natural como combustibles é peor, en 
termos de concentración de dióxido de carbono Non aire, que o uso do millo como combustible.
A diferencia do carbón ou o gas natural, o millo é un recurso renovable. A cantidade de dióxido de 
carbono  emitido  na  combustión das  plantas  de  millo  será igual  á  cantidade de dióxido  de  carbono 
previamente absorbida por ditas plantas durante o seu crecemento. De modo que, esperemos que o 
goberno sexa intelixente e aplauda os plans de Ferwerda!”

Antes de enviar este artigo ao director do periódico, Xurxo quere un título apropiado para o mesmo. Das 
seguintes frases, cal é o mellor título para o artigo de Xurxo? Márcaa

 A. O millo arde mellor có carbón ou o gas natural.

 B. O dióxido de carbono non é a causa principal do efecto invernadoiro.

 C. O millo absorbe máis dióxido de carbono có carbón ou o gas natural.

 D. O crecemento e a combustión do millo non aumentan os niveis de dióxido de carbono non aire.

7.- Ao final do artigo, Ferwerda refírese aos científicos que din que o dióxido de carbono non constitúe a 
causa principal  do efecto  invernadoiro.  Carolina encontra  a  seguinte  táboa  na  que se amosa o  efecto 
invernadoiro relativo causado polos catro gases principais: 

Efecto invernadoiro relativo por molécula de gas
Dióxido de carbono Metano Óxido nitroso Clorofluorocarbonos

1 30 160 17.000

Só con esta táboa, Carolina non pode determinar que gas constitúe a causa principal do efecto invernadoiro. 
Estes datos deben ser comparados con outros datos para que Carolina deduza que gas constitúe a causa 
principal do aumento do efecto invernadoiro. Que outros datos debe conseguir Carolina? Marca a resposta 
que consideres correcta.

 A. Datos sobre a orixe dos catro gases.

 B. Datos sobre a absorción que realizan as plantas dos catro gases.

 C. Datos sobre o tamaño de cada unha das catro moléculas

 D. Datos sobre a cantidade de cada un dos catro gases na atmosfera.
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O LAGO CHAD
A figura 1 mostra os cambios do nivel da auga no lago Chad, situado no Norte do África sahariana. 

O lago Chad desapareceu por completo ao redor de 20.000 a.C., durante a última época glacial. Ao redor 
de 11.000 a.C., reapareceu. Hoxe, o seu nivel é aproximadamente o mesmo que era en 1.000 d.C.

A figura 2 mostra a arte rupestre sahariana (antigas pinturas encontradas nas paredes das covas) e a 
súa relación cos cambios na distribución das especies animais.
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Significado dos símbolos

Búfalo Rinoceronte Hipopótamo Uro

Elefante Xirafa Avestruz Gacela

Gando Can Cabalo Camelo

CUESTIÓNS:

1.- Cal é o nivel actual de profundidade do lago Chad?

 A.  Ao redor dos dous metros

 B. Ao redor dos quince metros

 C. Ao redor dos cincoenta metros

 D. Desapareceu por completo

 E. Non hai suficiente información

2.- Cal é a data de comezo do gráfico na figura 1?

3.- Por que se elixiu esta como data de comezo do gráfico?

4.- A figura 2 baséase no suposto de que...

 A . Os animais representados na arte rupestre existían na zona no momento en que se debuxaron.

 B.  Os artistas que debuxaron os animais eran moi hábiles.

 C.  Os artistas que debuxaron os animais tiñan a posibilidade de viaxar moito.

 D.  Non houbo ningún intento de domesticar os animais representados na arte rupestre. 

5.- A desaparición do rinoceronte, o hipopótamo e o uro da arte rupestre sahariana produciuse:

 A.  Ao principio da última glaciación.

 B.  A mediados do período no  que o lago Chad se encontraba no seu nivel máis alto.

 C. Cando o nivel do lago Chad levaba descendendo máis de mil anos.

 D. Ao principio dun período de seca ininterrompida.

(Para responder a esta pregunta terás que combinar información tanto da figura 1 como da figura 2.)

Páxina - 11



TRABALLO CON COMPETENCIAS ITEMS LIBERADOS DE PISA

GRIPE

PROGRAMA DE ACOL PARA A VACINACIÓN VOLUNTARIA CONTRA A GRIPE

Como vostede probablemente xa sabe, a gripe propágase rápida e extensamente durante o inverno. Os 
que a sofren poden estar enfermos durante semanas. A mellor maneira de vencer a este virus é coidar o 
máis posible a saúde do noso corpo. O exercicio diario e unha dieta rica en froitas e vexetais é o máis 
recomendable para contribuír a que o noso sistema inmunitario estea en boas condicións para loitar 
contra o virus invasor.

ACOL  decidiu  ofrecer  ao  seu  persoal  a  oportunidade  de  vacinarse  contra  a  gripe,  como  recurso 
adicional para evitar que este insidioso virus se estenda entre nós. ACOL  previu que unha enfermeira 
leve a cabo o programa de vacinación dentro da empresa en horas de traballo, durante a metade da 
xornada  laboral  da  semana  do  17  de  maio.  Este  programa  ofrécese  gratuitamente  a  todos  os 
empregados da empresa.
A participación é voluntaria. Os empregados que decidan utilizar esta oportunidade deben asinar un 
impreso manifestando o seu consentimento e indicando que non padecen ningún tipo de alerxia e que 
comprenden que poden experimentar algúns efectos secundarios sen importancia.
O asesoramento médico indica que a inmunización non produce a gripe.  Porén, pode orixinar  algúns 
efectos secundarios como cansazo, febre lixeira e molestias no brazo.

Quen debe vacinarse?

Calquera que estea interesado en se protexer do virus.
Esta vacinación está especialmente recomendada para as persoas maiores de 
65  anos  e,  ao  marxe  da  idade,  para  CALQUERA  que  padeza  algunha 
enfermidade  crónica,  especialmente  se  é  de  tipo  cardíaco,  pulmonar, 
bronquial ou diabético. 
No entorno dunha oficina, TODAS AS PERSOAS corren o risco de contraer a 
enfermidade.

Quen non debe vacinarse?

As persoas que sexan hipersensibles aos ovos, as que padezan algunha enfermidade que produza febres 
altas e as mulleres embarazadas.
Consulte  co  seu  doutor  se  está  a  tomar  algunha  medicación  ou  se  anteriormente  sufriu  reaccións 
adversas á vacina contra a gripe.

Se vostede quere se vacinar durante a semana do 17 de maio, por favor, avise á xefa de persoal, Raquel 
Escribano,  antes  do  venres  7  de  maio.  A  data  e  a  hora  fixaranse  conforme  á  dispoñibilidade  da 
enfermeira, o número de participantes na campaña e o horario máis conveniente para a maioría dos 
empregados. Se quere se vacinar para este inverno pero non pode facelo nas datas establecidas, por 
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favor, comuníquellelo a Raquel. Quizais poda fixarse unha sesión de vacinación alternativa se o número 
de persoas é suficiente.

Para máis información, contacte con Raquel na extensión 5577.

CUESTIÓNS:

1.- Cal  das seguintes afirmacións describe unha característica  do programa de inmunización de ACOL 
contra a gripe?

 A. Daranse clases de exercicio físico durante o inverno.

 B. A vacinación levarase a cabo durante as horas de traballo.

 C. Ofrecerase un pequeno bono aos participantes.

 D. Un médico porá as inxeccións.

2.- Podemos falar sobre o contido dun escrito (o que di). Podemos falar sobre o seu estilo (o modo no que 
se presenta). Raquel quería que esta folla informativa tivera un estilo cordial e que animase a vacinarse. 
Cres que o conseguiu?

Explica a túa resposta referíndote aos detalles tales como o deseño, o estilo de redacción, os debuxos ou os 
gráficos da presentación da folla informativa.

3.- Esta folla informativa suxire que se un quere se protexer do virus da gripe, a inxección dunha vacina da 
gripe é...

 A. Máis eficaz ca o exercicio e unha dieta saudable, pero máis arriscada.

 B. Unha boa idea, pero non un substituto do exercicio e a dieta saudable.

 C. Tan eficaz coma o exercicio e unha dieta saudable e menos problemática.

 D. Non é necesaria se se fai exercicio e se segue unha dieta sa.

4.- Parte da información da folla di:

Logo de que Raquel distribuíra a folla informativa, un colega díxolle que debería non ter escrito as palabras 
“calquera que estea interesado en se protexer do virus” porque podían malinterpretarse. Estás de acordo 
con que estas palabras podían malinterpretarse e tivera sido mellor non ter escrito esa frase? Explica a túa 
resposta.

5.- Segundo a folla informativa, cal destes empregados da empresa debería contactar con Raquel?

 A.  Ramón,  do  almacén,  que  non  quere  vacinarse  porque  prefire  confiar  no  seu  sistema 
inmunolóxico natural.

 B. Xulia, de vendas, que quere saber se o programa de vacinación é obrigatorio.

 C. Alicia, de recepción, que querería vacinarse este inverno pero dará a luz dentro de dous meses.

 D. Miguel, de contabilidade, ao que lle gustaría vacinarse pero ten que saír de viaxe a semana do 
17 de maio.

Páxina - 13

QUEN DEBE VACINARSE?

Calquera que estea interesado en se protexer do virus.



TRABALLO CON COMPETENCIAS ITEMS LIBERADOS DE PISA

POBOACIÓN ACTIVA

O esquema de árbore que aparece a continuación mostra a estrutura da poboación activa dun país, é 
dicir, “a poboación en idade de traballar”. A poboación total do país en 1995 era aproximadamente de 
3,4 millóns de persoas.

Estrutura da poboación activa a 31 de marzo de 1995 (en miles de persoas)1

Utiliza a información acerca da poboación activa dun país para contestar ás seguintes preguntas.

CUESTIÓNS:

1.- Cales son os dous grupos en que se divide a poboación en idade de traballar?

 A. Empregados e desempregados.

 B.  En idade de traballar e fóra dela.

 C.  Traballadores de xornada completa e traballadores a tempo parcial.

 D.  Dentro da poboación activa e fóra da poboación activa.

1   As cifras referentes á poboación danse en miles de persoas (x 1.000).

2  A  poboación en idade de traballar se define como as persoas con idades comprendidas entre os 15 e os 65 anos.

3  Considérase “fóra da población activa” a aqueles que non buscan traballo activamente e/ou que están incapacitados para o  traballo.
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Poboación2   en idade de traballar
 2.565,5

Dentro da poboación activa
1.706,5    64,2%

Fóra3 da poboación activa
949,9   35,8

Desempregados
128,1    7,5%

Empregados
1.578,4    92,5%

Buscando traballo
de xornada completa

23,2    6,8%

Non buscan traballo
de xornada completa

318,1    93,2%

Xornada completa
1.237,1    78,4%

A tempo parcial
341,3    21,6%

Buscando traballo
a tempo parcial
26,5    20,7%

Buscando traballo
de xornada completa

101,6    79,3%
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2.- Cantas persoas en idade de traballar non pertencían á poboación activa? (Escribe o número de persoas, 
non escribas a porcentaxe)

3.- En que parte do esquema en forma de árbore, se a hai, se incluiría cada unha das persoas da lista que 
aparece a continuación? Responde poñendo unha cruz na casiña adecuada da táboa. 

A primeira fíxose como exemplo.

Dentro  da  poboación 
activa: empregado

Dentro  da  poboación 
activa: desempregado

Fora  da 
poboación 
activa

Non  incluída 
en  ningunha 
categoría

Un  camareiro  a  tempo  parcial  de  35 
anos   

Unha  empresaria  de  43  anos,  que 
traballa 60 horas á semana    

Un estudante de 21 anos    

Un  home  de  25  anos  que  acaba  de 
vender  a  súa  tenda  e  está  a  buscar 
emprego

   

Unha  muller  de  55  anos  que  nunca 
traballara  nin  quixo  traballar  fóra  do 
fogar

   

Unha  avoa  de  80  anos,  que  aínda 
traballa unhas cantas horas ao día no 
posto familiar do mercado.

   

4.- Supoñamos que a información referente á poboación activa se presentase todos os anos neste tipo de 
esquema en árbore. 

A continuación aparecen catro elementos do esquema de árbore. Indica cales destes elementos esperarías 
que cambiarían cada ano, rodeando as opcións “Cambia” / “Non cambia”. 

A primeira fíxose a modo de exemplo.

Elementos do esquema da árbore Resposta

As categoría de cada recadro (p.ex. “Dentro da poboación activa” Cambia  /  Non cambia 

As porcentaxes (p.ex. 64,2 %) Cambia  /  Non cambia 

As cifras (p.ex. 2565,5) Cambia  /  Non cambia 

As nota ao pé do esquema da árbore Cambia  /  Non cambia 

5.- A información sobre a estrutura da poboación activa aparece representada en forma de esquema de 
árbore, pero podía ter sido representada de diversas maneiras, tales como: unha descrición por escrito, un 
gráfico circular ou doutro tipo, ou unha táboa. Probablemente escollérase o esquema de árbore porque é 
particularmente útil para mostrar...

 A.  Os cambios que se producen co tempo.

 B.  O tamaño da poboación total do país.

 C.  As categorías de poboación dentro de cada grupo.

 D.  O tamaño de cada grupo de poboación.
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FERRAMENTAS CIENTÍFICAS DA POLICÍA 

Cometeuse un asasinato, pero o sospeitoso négao todo. Afirma non coñecer á vítima. Di que nunca lle 
vira, que nunca estivo cerca de el, que nunca lle tocou... A policía e o xuíz están convencidos de que non 
di a verdade. Pero, como probalo? 

Na  escena  do  crime  os  investigadores 
reuniron  ata  a  máis  mínima  evidencia:  fibras  de 
tela,  cabelos,  pegadas  dactilares,  cabichas.  Os 
poucos cabelos encontrados na chaqueta da vítima 
son  rubios.  E  coinciden  sospeitosamente  cos  do 
sospeitoso. Se se puidera probar que estes cabelos 
son  realmente  seus,  sería  unha  proba  de  que  el 
coñecía efectivamente á vítima.

Cada persoa é única

Os  especialistas  puxéronse  mans  á  obra. 
Examinaron  algunhas  células  da  raíz  destes 
cabelos  e  algunhas  células  sanguíneas  do 
sospeitoso. 

No núcleo de cada célula do noso corpo hai 
ADN. Que é iso?

O  ADN  é  como  un  colar  feito  de  dúas 
cadeas  de  perlas  enroladas.  Imaxine  que  estas 
perlas son de catro cores diferentes e que miles 
destas perlas de cores (que forman un xene) están 
dispostas  nunha  orde  moi  específica.  En  cada 
individuo  esta  orde  é  exactamente  a  mesma  en 
todas as células do corpo: tanto nas das raíces do 
cabelo como nas da deda gorda do pé, as do fígado 
e as do estómago ou o sangue. 

Pero a orde das perlas varía dunha persoa 
a outra. Dado o número de perlas dispostas deste 
modo, hai moi poucas probabilidades de que haxa 
dúas  persoas  co  mesmo  ADN,  agás  os  xemelgos 
idénticos. Como é único para cada individuo, o ADN 
é como un carné de identidade xenético.

Polo tanto, os especialistas en xenética son 
capaces  de  comparar  o  carné  de  identidade 
xenético  do  sospeitoso  (determinado  polo  seu 
sangue) co da persoa rubia.

Se o carné xenético é o mesmo,  saberán 
que o sospeitoso estivo en efecto cerca da vítima 
que segundo el nunca vira. 

Só unha proba

Cada vez con maior frecuencia en casos de 
abusos  sexuais,  asasinato,  roubo  ou  delitos,  a 
policía  fai  análises  xenéticas.  Por  que?  Para 
intentar  encontrar  evidencias  de  contacto  entre 
dúas persoas, dous obxectos ou unha persoa e un 
obxecto.  Probar  dito  contacto  soe  ser  moi  útil 
para  a  investigación.  Pero  non  proporciona 
necesariamente  a  proba  dun  delito.  É  só  unha 
proba entre moitas outras.

Estamos formados por billóns de células

Todo  ser  vivente  está  formado  por 
moitísimas  células.  Unha  célula  é  realmente  moi 
pequena.  Mesmo pode dicirse que é microscópica 
porque só pode verse coa axuda dun microscopio 
que  a  aumenta  múltiples  veces.  Cada  célula  ten 
unha  membrana  exterior  e  un  núcleo  no  que  se 
atopa o ADN.

Carné de identidade xenético?

O ADN está formado por un conxunto de 
xenes, estando formado cada un deles por miles de 
perlas.

Todos estes xenes xuntos forman o carné 
de identidade xenético dunha persoa.

Como  se  identifica  o  carné  de  identidade 
xenético?

O  especialista  en  xenética  colle  unhas 
poucas células da base dos cabelos encontrados na 
vítima, ou da saliva deixada nunha cabicha. Méteas 
nun produto que elimina todo o que hai ao redor do 
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ADN das células. Logo, fai o mesmo con algunhas 
células do sangue do sospeitoso. Despois, o ADN se 
prepara especialmente para a súa análise.

Máis tarde, introdúcese nun xel especial e 
se fai pasar unha corrente eléctrica a través do 
xel.  Ao  cabo  dunhas  poucas  horas,  este 
procedemento  produce  unhas  barras  como  se 

foran  un  código  de  barras  (similares  ás  que  se 
encontran  nos  artigos  que  compramos)  que  son 
visibles  baixo  unha  lámpada  especial.  A 
continuación,  o  código  de  barras  do  ADN  do 
sospeitoso compárase co dos cabelos encontrados 
na vítima.

Anne Versailles

CUESTIÓNS:

1.-  Para explicar a estrutura do ADN, a autora fala dun colar de perlas. Como varía este colar de perlas 
dunha persoa a outra?

 A. Varía en lonxitude.

 B. A orde das perlas é diferente.

 C. O número de colares é diferente.

 D. A color das perlas é diferente.

2.- Cal  é  o  propósito  do  parágrafo  titulado  “Como se identifica o carné de identidade xenético?” 
Explicar...

 A. O que é o  ADN.

 B. O que é un código de barras.

 C. Como se analizan as células para encontrar o patrón do ADN.

 D. Como se pode probar que se cometeu un crime.

3.- Cal é o obxectivo principal da autora?

 A . Advertir.

 B. Divertir.

 C. Informar.

 D. Convencer.

4.- O final da introdución  di: “Pero como probalo?”.

Segundo o texto, os investigadores intentan encontrar unha resposta a esta pregunta...

 A. Interrogando ás testemuñas

 B. Realizando análises xenéticas.

 C. Interrogando meticulosamente ao sospeitoso.

 D. Volvendo sobre todos os achados da investigación de novo.
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SÍNTASE CÓMODO COAS SÚAS ZAPATILLAS DEPORTIVAS

Durante 14 anos o Centro de medicina deportiva de Lyon (Francia) estivo a estudar as lesións dos xoves 
deportistas e dos deportistas profesionais.  O estudo estableceu que a mellor medida a tomar é a 
prevención... e unhas boas zapatillas deportivas.

Golpes, caídas, desgastes e distensións

O 18 por cento dos deportistas de entre 8 
e 12 anos xa ten lesións de talón. A cartilaxe do 
nocello  dos  futbolistas  non  responde  ben  aos 
golpes  e  o  25  por  cento  dos  profesionais 
descubriron  eles  mesmos  que  é  un  punto 
especialmente débil. Tamén a cartilaxe da delicada 
articulación  do  xeonllo  pode  resultar  danada  de 
forma  irreparable  e  se  non  se  toman  as 
precaucións  adecuadas  desde  a  infancia  (10  -12 
anos),  isto  pode  causar  unha  artrite  ósea 
prematura.  Tampouco  a  cadeira  escapa  a  estes 
danos e en especial cando está canso, o xogador 
corre o risco de sufrir fracturas como resultado 
das caídas ou colisións.

De  acordo  co  estudo,  os  futbolistas  que 
levan xogando máis de dez anos experimentan un 
crecemento irregular dos ósos da tibia ou do talón. 
Isto é o que se coñece como  “pé de futbolista”, 
unha deformación causada polos zapatos con solas 
e formas demasiado flexibles.

Protexer, suxeitar, estabilizar, absorber

Se  unha  zapatilla  é  demasiado  ríxida, 
dificulta  o  movemento.  Se é demasiado  flexible, 
incrementa  o risco de lesións e escordaduras. Un 

bo  calzado  depor  tivo  debe  cumprir  catro 
requisitos:
En  primeiro  lugar,  debe  proporcionar  protección 
contra factores externos: resistir os impactos do 
balón  ou  doutro  xogador,  defender  da 
irregularidade do terreo e manter o pé quente e 
seco, incluso con chuvia e frío intenso.

Debe dar suxeición ao pé, e en especial á 
articulación do nocello, para evitar escordaduras, 
inchazón  e  outros  problemas  que  poden  incluso 
afectar ao xeonllo.
Tamén debe proporcionar unha boa estabilidade ao 
xogador, de modo que non esvare nun chan mollado 
ou non tropece en superficies demasiado secas.

Finalmente,  debe  amortecer  os  golpes, 
especialmente  os  que  sofren  os  xogadores  de 
voleibol  e  baloncesto  que  continuamente  están 
saltando.

Pés secos

Para  evitar  molestias  menores,  pero 
dolorosas, como bochas, gretas ou “pé de atleta” 
(infección por fungos), o calzado debe permitir a 
evaporación  da  suor  e  evitar  que  penetre  a 
humidade exterior. O material ideal é o coiro, que 
pode ter sido impermeabilizado para evitar que se 
empape en canto chova.
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CUESTIÓNS:

1.- Que intenta demostrar o autor neste texto?

 A. Que a calidade de moitas zapatillas deportivas mellorou moito.

 B. Que é mellor non xogar ao fútbol se es menor de 12 anos.

 C. Que os rapaces sofren cada vez máis lesións debido á súa baixa forma física.

 D. Que é moi importante para os deportistas xoves calzar unhas boas zapatillas deportivas.

2.- Segundo o artigo, por que non deberían ser demasiado ríxidas as zapatillas deportivas? 

3.- Unha parte do artigo afirma: “Un bo calzado deportivo debe cumprir catro requisitos” ¿Cales son eses 
requisitos?

4.- Fíxate nesta frase que está case ao final do artigo. Aquí se presenta en dúas partes:

“Para evitar molestias menores, pero dolorosas, como bochas, gretas ou “pé de atleta” (infección por 
fungos)” (primeira parte).

“o calzado debe permitir a evaporación da suor e evitar que penetre a humidade exterior” (segunda 
parte).

Cal é a relación entre a primeira e a segunda parte da frase? 

A segunda parte...

 A . Contradí a primeira parte.

 B.  Repite a primeira parte.

 C.  Describe o problema formulado na primeira parte.

 D.  Describe a solución ao problema formulado na primeira parte.
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A TECNOLOXÍA CREA A NECESIDADE DE NOVAS NORMAS
Editorial

A ciencia ten posibilidades de adiantarse á lee e á ética. Iso sucedeu de maneira dramática en 
1945 coa destrutiva bomba atómica e, agora, sucede o mesmo no aspecto creativo da vida coas técnicas 
para superar a infertilidade humana.

A maioría de nós alegrouse coa familia Brown de Inglaterra cando naceu Louise, o primeiro bebé 
probeta. E marabillámonos ante outras primicias: as máis recentes os nacementos de bebés sans que 
foran no seu día embrións conxelados en espera do momento adecuado para a súa implantación na 
futura nai.

Xurdiu unha tormenta de cuestións legais e éticas sobre dous deses embrións conxelados en 
Australia. Os embrións ían ser implantados en Elsa Ríos, a esposa de Mario Ríos. Un implante anterior 
de embrións fracasara e a familia Ríos quería ter outra oportunidade de ser pais. Pero, antes de que 
tiveran a segunda oportunidade, los Ríos morreron nun accidente de avión.

Que debía facer o hospital australiano cos embrións conxelados? Podían ser implantados noutra 
persoa? Presentáronse moitas voluntarias. Eran os embrións dalgún modo propiedade substancial dos 
Ríos? Ou debíanse destruír os embrións? O matrimonio Ríos, loxicamente, non dispuxera nada sobre o 
futuro dos embrións.

Os australianos nomearon unha comisión para estudar o asunto. A semana pasada, a comisión 
emitiu o seu informe. Os embrións debían ser desconxelados, segundo dixo a comisión, porque a doazón 
de  embrións  requiriría  o  consentimento  dos  “produtores”  e  ese  consentimento  non  fora  dado.  A 
comisión dixo que os embrións no seu estado actual non tiñan vida nin dereitos e, xa que logo, podían ser 
destruídos.

Os membros da comisión eran conscientes de estar a pisar terreos legais e éticos esvaradíos. 
Polo tanto, solicitaron que se abrira un prazo de tres meses para que a opinión pública se pronunciara 
sobre  a  recomendación  da  comisión.  Se  había  unha  opinión  xeneralizada  en  contra  de  destruír  os 
embrións, a comisión reconsideraríao. 

As  parellas  que  se  apuntan  agora  no  Hospital  Raíña  Victoria  de  Sidney  nos  programas  de 
fertilización in vitro, deben especificar o que se debe facer cos embrións se lle pasa algo á parella.

Isto garante que non se volva producir unha situación similar á dos Ríos. Pero que hai doutras 
cuestións igualmente complexas? En Francia,  unha muller tivo que acudir aos tribunais para que lle 
permitiran ter un fillo a partir do esperma conxelado do seu marido falecido. Como se debe tratar unha 
petición como esa? Que se ten que facer se unha nai de aluguer rompe o contrato de ter o bebé e 
rexeita entregalo a quen llelo prometera?

A nosa sociedade fracasou polo momento en propoñer normas aplicables para frear o potencial 
destrutivo do poder atómico. Estamos a recoller a arrepiante colleita dese fracaso. As posibilidades 
dun  emprego  erróneo  da  capacidade  dos  científicos  para  estimular  ou  atrasar  a  procreación  son 
múltiples. Cómpre establecer límites legais e éticos antes de que vaiamos demasiado lonxe.

CUESTIÓNS: 

1.- Subliña  a  frase  que  explica  o  que  fixeron  os  australianos  para  decidir  como  tratar  os  embrións 
conxelados pertencentes a unha parella falecida nun accidente de avión.

2.- Enumera dous exemplos do editorial que xustifiquen como a tecnoloxía moderna, como a empregada 
para implantar embrións conxelados, crea a necesidade de novas normas.
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AS ABELLAS

A información deste texto está tomada dun folleto sobre as abellas. Consulta a información para 
contestar ás cuestións que se formulan a continuación.

RECOLECCIÓN DO NÉCTAR
As abellas fabrican mel para sobrevivir. É a súa única fonte de alimentación. Se hai 60.000 

abellas nunha colmea, ao redor dunha terceira parte está dedicada á recolleita do néctar que as abellas 
elaboradoras* converterán despois en mel. Unha pequena parte das abellas traballan como exploradoras 
ou buscadoras.  Encontran unha fonte de néctar e logo volven á colmea para comunicarllo ás outras 
abellas. 

As exploradoras comunican onde está a fonte de néctar executando unha danza que transmite 
información sobre a dirección e a distancia que as abellas terán que percorrer. Durante esta danza a 
abella sacode o abdome dun lado a outro mentres describe círculos en forma de 8. A danza segue o 
debuxo mostrado no seguinte gráfico.

O gráfico mostra a unha abella bailando dentro da colmea na cara vertical do panal. Se a parte 
central do 8 apunta directamente cara arriba, significa que as abellas encontrarán o alimento se voan 
directamente cara ao Sol. Se a parte central do 8 apunta á dereita, o alimento se encontra á dereita do 
Sol.

A cantidade de tempo durante o cal a abella sacode o abdome indica a distancia do alimento 
desde a colmea. Se o alimento está bastante cerca a abella sacode o abdome durante pouco tempo. Se 
está moi lonxe, sacode o abdome durante moito tempo.
PRODUCIÓN DO MEL

Cando as abellas chegan á colmea co néctar, o pasan ás abellas elaboradoras, quen manipulan o 
néctar coas súas mandíbulas, expoñéndoo ao aire quente e seco da colmea. Acabado de recolleitar, o 
néctar contén azucres e minerais mesturados con ao redor dun 80% de auga. Pasados de dez a vinte 
minutos, cando gran parte da auga sobrante se evaporou, as abellas elaboradoras introducen o néctar 
dentro dunha cela no panal, onde a evaporación continúa. Tres días máis tarde, o mel que está en las 
celdas contiene alrededor de un 20% de auga. Neste momento, as abellas cobren as celas con tapas que 
fabrican con cera.

En cada período determinado, as abellas dunha colmea adoitan recolleitar néctar do mesmo tipo 
de flor e da mesma zona. Algunhas das principais fontes de néctar son as árbores froiteiras, o trevo e 
as árbores en flor.

* abella elaboradora unha abella obreira que traballa dentro da colmea.
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CUESTIÓNS:

1.- Cal é o propósito da danza da abella? Risca a resposta que consideres correcta:

 A.  Celebrar que a produción do mel foi un éxito.

 B.  Indicar o tipo de planta que encontraron as exploradoras.

 C.  Celebrar o nacemento dunha nova raíña.

 D.  Indicar onde encontraron as exploradoras o alimento.

2.- Indica tres das principais fontes de néctar:

3.- Cal é a principal diferencia entre o néctar e o mel? Risca a resposta que consideres correcta:

 A. A proporción de auga na sustancia.

 B. A relación entre o azucre e os minerais da substancia.

 C. O tipo de planta da que se recolleita a substancia.

 D. O tipo de abella que procesa a substancia.

4.- Na danza, que fai a abella para mostrar a distancia existente entre o alimento e a colmea?

5.- No folleto di:  “Se hai 60.000 abellas nunha colmea, ao redor dunha terceira parte está dedicada á 
recolleita do néctar ...” Cantas abellas están dedicadas á recolleita do néctar? Indica os cálculos.
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OS PAIS IGNORAN A EXISTENCIA DO PROBLEMA DA INTIMIDACIÓN 
NAS CLASES

Só un de cada tres pais preguntados está 
ao  tanto  dos  problemas  de  intimidación  que 
afectan aos seus fillos, segundo puxo de manifesto 
un  estudo  levado  a  cabo  polo  Ministerio  de 
Educación que se fixo público o mércores.

O  estudo,  realizado  entre  decembro  de 
1994 e xaneiro de 1995, levouse a cabo sobre unha 
mostra de 19.000 pais,  profesores e alumnos de 
escolas de primaria, secundaria e bacharelato nas 
que houbera problemas de intimidación.

A enquisa, a primeira deste tipo levada a 
cabo  polo  Ministerio,  analizou  aos  estudantes  a 
partir de cuarto curso. Segundo o estudo, o 22% 
dos  alumnos  de  primaria  preguntados  dixo  que 
sufrira   intimidación  por  parte  dos  seus 
compañeiros,  fronte  ao  13%  dos  estudantes  de 
secundaria e ao 4% dos de bacharelato.

Por  outro lado,  un  26% dos escolares  de 
primaria  admitiu  ter  intimidado  a  outros, 
descendendo a porcentaxe ata o 20% no caso dos 
de  secundaria  e  a  un  6%  n  caso  dos  de 
bacharelato.

De aqueles que responderon ter intimidado 
a outros, entre un 39% e un 65% recoñeceu que 
eles  tamén  foran  intimidados  por  outros 
compañeiros. 

O estudio indica que o 37% dos pais dos 
rapaces de primaria que sufriron intimidación por 
parte dos seus compañeiros coñecía o feito de que 
os seus fillos estaban a ser intimidados. A cifra 
era  do  34%  no  caso  dos  pais  de  alumnos  de 
secundaria e do 18% no caso dos de bacharelato.

Dos pais que dixeron coñecer o feito, entre 
un  14% e  un 18% enterárase  polos  profesores.  

Segundo o estudo, só entre un 3% e un 4% 
dos pais dixo ter sido informado polos seus fillos.

O estudo tamén descubriu que o 42% dos 
profesores  de  primaria  non  está  ao  tanto  da 
intimidación que sofren algúns dos seus alumnos. A 
porcentaxe  destes  profesores  foi  do  29%  na 
ensinanza secundaria e do  69% no bacharelato.

Ao  preguntar  sobre  a  orixe  destas 
condutas  intimidatorias,  o  85%  dos  profesores 
afirmou que se debían a unha deficiente educación 
nos  fogares.  Moitos  pais  sinalaron  como  razón 
principal  a  falta  de  sentido  da  xustiza  e  da 
compaixón por parte dos rapaces.

Un funcionario do Ministerio de Educación 
dixo que  os resultados suxiren que os  pais  e  os 
profesores  deberían  manter  un  contacto  máis 
próximo  cos  rapaces  para  evitar  este  tipo  de 
condutas  agresivas.  A  intimidación  entre 
compañeiros de escola  converteuse nun problema 
de gran transcendencia en Xapón despois de que 
un rapaz de 13 anos, Kiyoteru Okouchi,  aforcara 
en  Nishio,  na  provincia  de  Aichi,  no  outono  de 
1994, deixando unha nota na que dicía que os seus 
compañeiros  de  clase  merguranllo  repetidamente 
nun río próximo e que lle quitaran diñeiro.

O  suicidio  deste  chico  fixo  que  o 
Ministerio de Educación se decidira a elaborar un 
informe sobre a intimidación nas escolas, instando 
aos profesores a que prohibiran o regreso a clase 
dos intimidadores.
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CUESTIÓNS: 

O artigo da páxina anterior apareceu nun periódico xaponés en 1996. Remítete a el para contestar ás 
preguntas que seguen.

1.- Por que se fala no artigo da morte de Kiyoteru Okouchi?

2.- Que porcentaxe de profesores de cada nivel escolar descoñecía o feito de que os seus alumnos estaban 
a ser intimidados? 

Rodea cun círculo a alternativa (A, B, C ou D) que represente mellor este dato.

Lenda: Educación Secundaria

Bacharelato

Educación Primaria
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TRABALLO CON CALOR

1.- Pedro está a  facer reparacións nunha casa vella. Deixou unha botella de auga, algúns cravos metálicos 
e un anaco de madeira dentro do maleteiro do seu coche. Despois de que o coche estivo tres horas ao sol, 
a temperatura dentro do coche chega a uns 40 ºC. Que lles pasa aos obxectos dentro do coche? Marca cun 
círculo a resposta, Si ou Non, para cada afirmación.

Pásalle isto ao/s obxecto/s? Si ou Non?
Todos teñen a mesma temperatura  Si   Non

Logo dun rato a auga empeza a ferver  Si  Non

Logo dun rato os cravos están vermellos incandescentes  Si  Non

A temperatura dos cravos é maior cá temperatura da auga  Si  Non

2.- Para beber durante o día, Pedro ten unha cunca con café quente, a uns 90 ºC de temperatura, e unha 
cunca con auga mineral fría, a uns 5 ºC de temperatura. As cuncas son do mesmo material e tamaño, e o 
volume contido en cada cunca é o mesmo. Pedro deixa as cuncas nunha habitación onde a temperatura é 
duns 20 ºC.

Cales serán probablemente as temperaturas do café e da agua mineral despois de 10 minutos?

 A . 70 ºC e 10 ºC

 B.  90 ºC e 5 ºC

 C.  70 ºC e 25 ºC

 D.  20 ºC e 20 ºC
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BRILLO DE LABIOS

A táboa seguinte ten dúas receitas de cosméticos que se poden facer na casa. A barra de labios é máis 
dura ca o brillo de labios, que é suave e cremoso.

Brillo de labios Barra de labios

Ingredientes:
5 g de aceite de ricino
0,2 g de cera de abella
0,2 g de cera de palmeira
1 culler pequena de colorante
1 gota de aroma alimentario

Ingredientes:
5 g de aceite de ricino
1 g cera de abella
1 g de cera de palmeira
1 culler pequena de colorante
1 gota de aroma alimentario

Instrucións:
Quente o aceite e as ceras ao baño maría 
ata obter unha mestura homoxénea.
Engada o colorante e o aroma e mestúreo 
todo.

Instrucións:
Quente o aceite e as ceras a baño maría 
ata obter unha mestura homoxénea. 
Engada o colorante e o aroma e mestúreo 
todo.

CUESTIÓNS:

1.- Ao facer a barra de labios e o brillo de labios, o aceite e as ceras mestúranse entre si. O colorante e o 
aroma engádense despois. 

A barra de labios feita con esta receita é dura e non é doado utilizala. Como cambiarías a proporción dos 
ingredientes para facer unha barra de labios máis branda?

2.- Aceites e ceras son substancias que se mesturan ben entre si. A auga non se mestura cos aceites, e as 
ceras non son solubles en auga. Se se verte moita auga dentro da mestura da barra de labios cando se está 
quentando, que ocorrerá con maior probabilidade?

 A. Producirase unha mestura máis cremosa e branda.

 B. A mestura farase máis dura.

 C. A mestura apenas cambiará.

 D. Grumos graxos da mestura aboiarán sobre a auga.

3.- Cando se engade un emulsionante, este fai que se mesturen ben os aceites e as ceras coa auga. Por 
que o xabón e a auga limpan unha mancha de barra de labios?

 A. A auga ten un emulsionante que permite que se mesturen o xabón e a barra de labios.

 B. O xabón actúa como un emulsionante e permite que a auga e a barra de labios se mesturen.

 C. Os emulsionantes da barra de labios permiten que o xabón e a auga se mesturen.

 D. O xabón e a barra de labios combínanse e forman un emulsionante que se mestura coa auga.
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O PAN

Un cociñeiro fai o pan mesturando fariña,  auga, 
sal e lévedo. Unha vez mesturado  todo, coloca a 
mestura nun recipiente durante varias horas para 
que se produza o proceso da fermentación. 

Durante  a  fermentación,  se  produce  un  cambio 
químico na mestura: o lévedo (un fungo unicelular) 
transforma o amidón e os azucres da fariña en 
dióxido de carbono e alcohol.

CUESTIÓNS:

1.- A fermentación fai que a mestura inche. Por que 
incha?

 A. Incha porque se produce alcohol, que se transforma en gas.

 B. Incha porque os fungos unicelulares se reproducen dentro de ela.

 C. Incha porque se produce un gas, o dióxido de carbono.

 D. Incha porque a fermentación transforma a auga líquida en vapor.

2.- Algunhas horas despois de ter feito a mestura, o cociñeiro a pesa e observa que a súa masa diminuíu.

A masa da mestura é a mesma ao comezo de cada un dos catro experimentos que se mostran abaixo. Que 
dous experimentos debería comparar o cociñeiro para determinar se o lévedo é a responsable da perda de 
masa?
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 A.  O cociñeiro debería comparar os experimentos 1 e 2.

 B. O cociñeiro debería comparar os experimentos 1 e 3.

 C. O cociñeiro debería comparar os experimentos 2 e 4.

 D. O cociñeiro debería comparar os experimentos 3 e 4.

3.- Na mestura, o lévedo transforma o amidón e os azucres da fariña mediante unha reacción química na 
que se producen dióxido de carbono e alcohol.

De onde proveñen os átomos de carbono que forman parte do dióxido de carbono e do alcohol? Marca cun 
círculo a resposta, Si ou Non, para cada unha das posibles explicacións seguintes.

É correcta  esta  explicación sobre  a  procedencia  dos átomos de 
carbono?

Si ou Non?

Algunos átomos de carbono provienen de los azúcares.  SI  NON

Algunos átomos de carbono formaban parte de las moléculas de sal.  SI  NON

Algunos átomos de carbono provienen del agua.  SI  NON

Los átomos de carbono se formaron a partir de otros elementos en una 
reacción química.

 SI  NON

4.- Cando a mestura de pan inchada (fermentada)  coce no forno, as burbullas de gas e vapor que hai na 
mestura se dilatan. Por que se dilatan os gases e os vapores ao se quentar?

 A. As súas moléculas fanse máis grandes.

 B. As súas moléculas móvense máis apresa.

 C. Aumenta o seu número de moléculas.

 D. As súas moléculas entran en colisión con menos frecuencia.
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O CATALIZADOR

A maior parte dos coches modernos están equipados cun catalizador. Este catalizador fai que os gases 
de escape do coche sexan menos prexudiciais para as persoas e para o medio ambiente.

Aproximadamente o 90 % dos gases tóxicos son transformados en gases menos prexudiciais.  Aquí 
podemos ver os gases que entran e saen do catalizador.

CUESTIÓNS:

1.- Utiliza a información da figura anterior para dar un exemplo de como o catalizador fai que os gases de 
escape sexan menos  prexudiciais.

2.- No interior do catalizador, os gases sofren cambios. Explica que é o que sucede en termos de átomos e 
de moléculas.

3.- Observa os gases que expulsa o catalizador. Sinala un problema que os enxeñeiros e científicos que 
traballan deseñando catalizadores deberían resolver para que os gases de escape producidos sexan aínda 
menos prexudiciais.
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A ENERXÍA EÓLICA

Moita xente  pensa que  a enerxía  eólica  é  unha fonte de enerxía  eléctrica  que pode substituír  as 
centrais térmicas de petróleo e de carbón. As estruturas que se observan na foto son aeroxeneradores 
con pas que o vento fai xirar. Estes xiros producen enerxía eléctrica nuns xeneradores que son movidos 
polas pas do rotor.

CUESTIÓNS:

1.- As gráficas seguintes representan a velocidade media do vento en catro lugares diferentes no transcurso 
dun ano. Que gráfica indica o lugar máis apropiado para a instalación dun aeroxenerador?
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2.- A maior forza do vento, as pas do aeroxenerador xiran máis rápido e máis electricidade xérase. Porén, 
na realidade  non existe  unha relación  directa  entre  a  velocidade do vento  e  a  electricidade xerada.  A 
continuación preséntanse catro condicións de traballo reais no funcionamento dun aeroxenerador.

• As pas empezarán a xirar cando o vento chegue á velocidade V1.
• Por razóns de seguridade, o xiro das pas non aumentará cando a velocidade do vento sexa superior 

a V2.
• A produción de electricidade chega ao seu máximo (W) cando a velocidade do vento é V2.
• As pas deixarán de xirar cando o vento alcance a velocidade V3.

Das  seguintes  gráficas,  cal  é  a  que  mellor  representa  a  relación  entre  a  velocidade  do  vento  e  a 
electricidade xerada, tendo en conta as catro condicións de traballo anteriormente mencionadas?

3.- A igual velocidade do vento, se os aeroxeneradores están situados a maior altitude, xiran con maior 
lentitude. Entre as razóns seguintes, cal é a que mellor explica por que as pas dos aeroxeneradores xiran 
máis a modo nos lugares situados a maior altitude, a igual velocidade do vento?

 A. O aire é menos denso cando aumenta a altitude.

 B. A temperatura é máis baixa cando aumenta a altitude.

 C. A gravidade diminúe cando aumenta a altitude.

 D. Chove máis a miúdo cando aumenta a altitude.

4.- Especifica unha vantaxe e unha desvantaxe da produción de enerxía eléctrica a partir da enerxía eólica 
en comparación á produción de enerxía eléctrica a partir  dos  combustibles fósiles,  como o carbón e o 
petróleo.
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OS AUTOBUSES

Un autobús circula por un tramo recto de estrada. Raimundo, o condutor do autobús,  ten un vaso de 
auga sobre o panel de mandos:

De repente, Raimundo ten que frear violentamente.

CUESTIÓNS:

1.- Que  é  máis  probable  que  lle  ocorra  á  auga  do  vaso  inmediatamente  despois  que  Raimundo free 
violentamente?

 A. A auga permanecerá horizontal.

 B. A auga derramarase polo lado 1.

 C. A auga derramarase polo lado 2.

 D. A auga derramarase, pero non sabes se o fará polo lado 1 ou polo lado 2.

2.- O autobús de Raimundo, como a maioría dos autobuses, funciona cun motor diesel. Estes autobuses 
contribúen á contaminación do medio ambiente. Un compañeiro de Raimundo traballa nunha cidade onde 
se usan trolebuses que funcionan cun motor eléctrico. A voltaxe necesaria para este tipo de motores 
eléctricos é subministrado por cables eléctricos (como nos trens eléctricos). A electricidade procede 
dunha central que utiliza carbón. Os partidarios do uso de trolebuses na cidade argumentan que este 
tipo de transporte non contribúe á contaminación do aire. Teñen razón os partidarios do trolebús? Explica 
a túa resposta.
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LATEXOS DO CORAZÓN

Por razóns de saúde a xente debería limitar os seus esforzos, ao facer deporte, por exemplo, para non 
superar unha determinada frecuencia cardíaca.

Durante anos a relación entre a máxima frecuencia cardíaca recomendada para unha persoa e a súa 
idade describíase mediante a fórmula seguinte:

Máxima frecuencia cardíaca recomendada = 220 – idade

Investigacións  recentes  demostraron  que  esta  fórmula  debería  modificarse  lixeiramente.  A  nova 
fórmula é a seguinte:

Máxima frecuencia cardíaca recomendada = 208 – (0,7 x idade)

CUESTIÓNS:

1.- Un artigo de periódico afirma: “O resultado de usar a nova fórmula en vez da antiga é que o máximo 
número recomendado de latexos cardíacos por minuto diminúe lixeiramente para os xoves e aumenta 
lixeiramente para os maiores.” A partir de que idade aumenta a máxima frecuencia cardíaca recomendada 
como resultado de introducir a nova fórmula? Escribe os teus cálculos.

2.- A fórmula para a máxima frecuencia cardíaca recomendada = 208 – (0,7 x idade) úsase tamén para 
determinar  cando é máis eficaz o exercicio físico. As investigacións demostraron que o exercicio físico é 
máis eficaz cando os latexos cardíacos alcanzan o 80% da máxima frecuencia cardíaca recomendada. 
Escribe unha fórmula que calcule a frecuencia cardíaca recomendada para que o exercicio físico sexa máis 
efectivo, expresada en termos de idade.
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ESTATURA DOS ALUMNOS
Un día, en clase de matemáticas,  mídese a estatura de todos os alumnos. A estatura media dos chicos é 
de 160 cm e a estatura media das chicas é de 150 cm. Elena foi a máis alta: mide 180 cm. Pedro foi o 
máis baixo: mide 130 cm.

Dous  estudantes  faltaron  a  clase  ese  día,  pero  foron  a  clase  ao  día  seguinte.  Medíronse  as  súas 
estaturas  e   volvéronse  calcular  as  medias.  Sorprendentemente,  a  estatura  media  das  chicas  e  a 
estatura media dos chicos non cambiou. 

Poden deducirse as seguintes conclusións desta información? Rodea cun círculo a palabra Si ou Non para 
cada conclusión.

Conclusión Pode deducirse esta conclusión?
Os dous estudantes son chicas.  SI  NON

Un dos estudantes é un chico e o outro é unha chica.  SI  NON

Os dous estudantes teñen a mesma estatura.  SI  NON

A estatura media de todos os estudantes non cambiou  SI  NON

Pedro segue a ser o máis baixo.  SI  NON
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TEMPO DE REACCIÓN

Nunha carreira de velocidade, o tempo de reacción é o tempo que transcorre entre o disparo de saída e 
o instante en que o atleta abandona o taco de saída. O tempo final inclúe tanto o tempo de reacción 
como o tempo de carreira. 

Na táboa seguinte figura o tempo de reacción e o tempo final de 8 corredores nunha carreira de 
velocidade de 100 metros.

Calle Tempo de reacción (s) Tempo final (s)

1
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

0,147 
0,136 
0,197 
0,180 
0,210 
0,216 
0,174 
0,193 

10,09
9,99
9,87

Non acabou a carreira
10,17
10,04
10,08
10,13

CUESTIÓNS:

1.- Identifica aos corredores que gañaron as medallas de ouro, prata e bronce nesta carreira. Completa a 
táboa seguinte co seu número de calle, o seu tempo de reacción e o seu tempo final.

Medalla Rúa Tempo de reacción (s) Tempo final (s)
OURO

PRATA

BRONCE

2.- Ata a data, ninguén foi capaz de reaccionar ao disparo de saída en menos de 0,110 segundos. Se o 
tempo de reacción rexistrado para un corredor é inferior a 0,110 segundos, entón se considera que se 
produciu unha saída falsa porque o corredor ten que ter saído antes de oír o sinal. Se o tempo de reacción 
do corredor que gañou a medalla de bronce tivera sido menor, podería ter gañado a medalla de prata? 
Xustifica a túa resposta.
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CONCENTRACIÓN DUN FÁRMACO

1.- A unha muller ingresada nun hospital póñenlle unha inxección de penicilina. O seu corpo vai eliminando 
gradualmente a penicilina de modo que, unha hora despois da inxección, só o 60% da penicilina permanece 
activa.

Esta pauta continúa: ao final de cada hora só permanece activo o 60% da penicilina presente ao final da 
hora anterior.

Supón que á muller se lle administrou unha dose de 300 miligramos de penicilina ás 8 da mañá.

Completa  esta  táboa  escribindo  o  total  de  penicilina  que  permanecerá  activa  no  sangue  da  muller  a 
intervalos dunha hora desde as 08:00 ata as 11:00 horas.

Hora 08:00 09:00 10:00 11:00

Penicilina  (mg) 300

2.- Pedro ten que tomar 80 mg dun fármaco para controlar a súa presión sanguínea. O seguinte gráfico 
mostra a cantidade inicial do fármaco e a cantidade que permanece activa no sangue de Pedro despois de 
un, dous, tres e catro días.
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Canta cantidade de fármaco permanece activa ao final do primeiro día?

 A. 6 mg

 B. 12 mg

 C. 26 mg

 D. 32 mg

3.- No gráfico da pregunta precedente pode verse que, cada día, permanece activa no sangue de Pedro 
aproximadamente a mesma proporción de fármaco con relación ao día anterior. Ao final de cada día, cal das 
seguintes cifras representa a porcentaxe aproximada de fármaco do día anterior que permanece activo?

 A . 20%.

 B.  30%.

 C.  40%.

 D.  80%.
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PASARELAS MÓBILES

Á dereita hai unha fotografía de pasarelas móbiles. 

O  seguinte  gráfico  distancia  -  tempo  permite 
comparar entre “camiñar sobre a pasarela móbil” e 
“camiñar sobre o chan xunto á pasarela móbil l”.

Supoñendo que, no gráfico anterior, o ritmo do paso é aproximadamente o mesmo para as dúas persoas, 
engade unha liña ao gráfico que represente a distancia con relación ao tempo para una persoa que está 
quieta sobre a  pasarela móbil.

EXCURSIÓN ESCOLAR
Un centro  escolar  quere  alugar  un  autocar  para  ir  de  excursión  e  póñense  en  contacto  con  tres 
empresas  para informarse sobre os prezos.

A Empresa A cobra unha taxa inicial de 375 zeds e 0,5 zeds por kilómetro recorrido. 

A Empresa B cobra unha taxa inicial de 250 zeds y 0,75 zeds por kilómetro recorrido. 

A Empresa C cobra unha taxa fixa de 350 zeds ata 200 kilómetros e 1,02 zeds por kilómetro 
posterior a estes 200 km. 

Que empresa deberá elixir o centro se para ir de excursión teñen que recorrer unha distancia total de entre 
400 e 600 km?
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CRECEMENTO CELULAR

Uns médicos están controlando a proliferación de células. Interésanse especialmente polo día en que o 
reconto  alcance  60.000,  porque  é  entón  cando  teñen  que  empezar  un  experimento.  A  táboa  de 
resultados é a seguinte:

Tempo (días) 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Células 597 893 1339 1995 2976 2976 14719 21956 32763

Cando chegará a 60.000 o número de células?

PRESA E DEPREDADOR

O gráfico seguinte mostra o crecemento de dous organismos vivos: o Paramecium e o Saccharomyces:

• Un dos dous seres (o depredador) come ao outro (a presa). A partir do gráfico, podes identificar 
quen é a presa e quen o depredador?

• Unha  característica  do  fenómeno  presa  -  depredador  defínese  así:  a  taxa  de  crecemento  é 
proporcional á cantidade de presa dispoñible. Aplícase esta propiedade no gráfico anterior?
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NON Á DOR

Non  resulta  doado  elixir  o  calmante  apropiado  para  as 
dores ocasionais, debido á gran cantidade de marcas de 
calmantes que hai no mercado, afirmando todas que son a 
máis adecuada.

A  asociación  “Coidados  Médicos”  ofrece  a  seguinte 
información acerca de  catro calmantes:

Nome do calmante Descrición Síntomas que alivia Dosificación Precaucións

Acuaspirina

Comprimido  de  aspirina 
100% soluble.
Ideal  para  persoas  que 
non  chegan  a  inxerir  los 
comprimidos

Dores  de  cabeza, 
musculares,  dentais,  de 
costas, de gorxa.
Reduce a inflamación e a 
febre.

Adultos  e  nenos 
maiores de 12 anos: 1 a 
2 comprimidos disoltos en 
medio vaso de auga cada 
4  horas  segundo  sexa 
necesario. Non máis de 8 
comprimidos cada 24 h.
Nenos  menores  de  12 
anos:  Non  administrar 
Acuaspirina  a  nenos 
menores de 12 anos

O  uso  prolongado  pode 
ser prexudicial.
Non  deben  tomalo  as 
persoas  que  sigan  unha 
dieta baixa en sodio.

Paracem

100% paracetamol. 
Adecuado  para  nai  que 
aleitan e asmáticos. 
Non produce irritación de 
estómago  como  a 
aspirina.

Dores  de  cabeza,  de 
costas,  de  moas,  dor 
muscular, artrite. 
Reduce a febre.

Adultos  e  nenos 
maiores de 12 anos: 1 a 
2  comprimidos  cada  4 
horas  segundo  sexa 
necesario.
Nenos  menores  de  12 
anos:  0,5  a  1 
comprimidos  cada  4 
horas  segundo  sexa 
necesario

O  uso  prolongado  pode 
ser prexudicial.

NoAx

Cada  comprimido  contén 
25  mg  de  diclofenaco 
potásico.
Adecuado para o alivio de 
afeccións  dolorosas 
agudas  e  das 
inflamacóns. 
O alivio da dor prodúcese 
normalmente entre os 15 
e 30 minutos.

Contusións, dores de colo 
e  de  costas, 
escordaduras  e 
torceduras,  migrañas, 
dores postoperatorios.

Adultos  e  nenos 
maiores de 14 anos: 1 a 
2  comprimidos  cada  8 
horas.  Non  máis  de  6 
comprimidos ao día.
Nenos  de  14  anos  ou 
menos:  Os nenos de 14 
anos  ou  menos  non 
deben tomar NoAx.

Non  tomar  NoAx  co 
estómago  baleiro. 
Consulte  ao  seu  médico 
se sofre asma ou se está 
tomando  algunha  outra 
medicación. Posibles
efectos  secundarios: 
mareos, inchazón de pés.

Reliefen
Cada  comprimido  conten 
200 mg de ibuprofeno. 
É  máis  suave  para  o 
estómago cá aspirina.

Dores  de  cabeza, 
musculares e reumáticos, 
dor  dental,  síntomas  do 
catarro,  dor  de  costas; 
reduce  a  febre  e  a 
inflamación.

Adultos  e  nenos 
maiores de 12 anos: 1 a 
2 comprimidos cada 4 – 6 
horas.  Non  máis  de  6 
comprimidos cada 24 h.
Nenos  de  12  anos  ou 
menos: O Reliefen non é 
adecuado para nenos de 
12 anos ou menos.

Se  sofre  de  asma  ou 
disfunción  renal,  é 
alérxico á aspirina ou está 
embarazada,  debe 
consultar  ao  seu  médico 
antes de tomar Reliefen.

Páxina - 40



TRABALLO CON COMPETENCIAS ITEMS LIBERADOS DE PISA

CUESTIÓNS:

1.- A partir da información dada, clasifica os catro  calmantes do máis suave ao máis forte. (Escribe os 
números 1 a 4 nas casiñas; o 4 corresponde ao máis forte). 

Acuaspirina Paracem NoAx Reliefen

2.- Identifica dous dos calmantes que podan provocar máis irritación de estómago ca os outros dous.

 A. Acuaspirina

 B. Paracem

 C. NoAx

 D. Reliefen

3.- A nai de Miguel tomou algúns comprimidos de Reliefen para o catarro e a dor de cabeza. Tomou dous 
comprimidos á 8 a.m., un comprimido á 1 p.m. e dous comprimidos ás 6 p.m. Antes de irse á cama ás 11 
p.m., cantos comprimidos podería tomar de acordo ás instrucións de dosificación? 

4.- Selecciona o calmante máis adecuado para cada un dos seguintes pacientes a partir da información 
dada.

Paciente Rodea cun círculo o calmante máis adecuado

Inma, unha nena de 10 anos con catarro e febre. Acuaspirina  /  Paracem  /  NoAx  /  Reliefen

Xurxo, un chico asmático de 13 anos con escordadura 
no nocello que necesita un calmante para reducir a dor e 
a inflamación.

Acuaspirina  /  Paracem  /  NoAx  /  Reliefen

Guillerme, un operario de maquinaria de 45 anos que 
necesita un calmante duradeiro para a dolor de costas 
mentres continúa co seu traballo.

Acuaspirina  /  Paracem  /  NoAx  /  Reliefen

Susana, unha nai que aleita, e que ten dor de cabeza. Acuaspirina  /  Paracem  /  NoAx  /  Reliefen
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PILAS
Virginia dáse conta de que unhas marcas de pilas duran máis que outras no seu radiocasete 

estéreo. 
No mercado hai catro marcas distintas de pilas que lle vaian ben ao seu radiocasete. Pide a 

algúns amigos que a axuden a decidir cal delas é a mellor. 
Cada  un  dos  seus  amigos  proba  dúas  marcas  de  pilas  distintas  no  seu  propio  radiocasete 

estéreo. A táboa mostra os datos que lle entregan. (Usan as pilas dunha marca ata que se esgotan do 
todo e entón proban as pilas doutra ata que tamén se esgotan.) Todas as pilas son do mesmo tamaño.

Primeira 
marca de pilas Duración Segunda

marca de pilas Duración

Virginia Energplus 5 días Durabat 5 días

Marcos BaterX 4 días Elect-L 5 días

Kike Durabat 6 días Elect-L 5 días

Pablo Elect-L 3 días Energplus 4 días

Isabel Energplus 7 días BaterX 4 días

CUESTIÓNS:

1.- Virginia examina os resultados e di: “Esta investigación demostra que Durabat é a marca de pilas que 
dura máis tempo”.

Escribe unha razón, baseándote nos resultados da investigación anterior, pola que se poda concluír que 
“Durabat é a marca de pilas que dura máis tempo”.

2.- Escribe DÚAS razóns diferentes polas que é posible que os resultados desta proba non sexan fiables.

LIXO
Para facer un traballo na casa sobre o medioambiente, uns estudantes recolleron información sobre o tempo 
de descomposición de varios tipos de lixo que a xente desbota:

Tipo de lixo Tempo de descomposición

Pel de plátano 1 – 3 anos

Pel de laranxa 1 – 3 anos

Caixa de cartón 0,5 anos

Chicles 20 – 25 anos

Xornais Uns poucos días

Vasos de plástico Máis de 100 anos

Un estudante pensa en como representar os resultados mediante un diagrama de barras.

Dá unha razón de por que non resulta adecuado un diagrama de barras para representar estes datos.
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SEGURIDADE NAS ESTRADAS PETER CAIRNEY

...Outra maneira que ten Peter de obter información para mellorar a seguridade das estradas é o uso 
dunha cámara de televisión colocada sobre un poste de 13 metros para filmar o tráfico dunha estrada 
estreita. As imaxes mostran aos investigadores cousas tales como a velocidade do tráfico, a distancia 
entre  os  coches  e  que  parte  da  estrada  utilizan.  Despois  dalgún  tempo  pintan  liñas  divisorias  na 
estradas. Os investigadores poden utilizar a cámara de televisión para observar se o tráfico é agora 
diferente. É o tráfico agora máis rápido ou máis lento? Van os coches máis ou menos distanciados entre 
si que antes? Os automobilistas circulan máis cerca da marxe da estrada ou máis cerca do centro agora 
que hai liñas? Cando Peter coñeza todo isto poderá recomendar sobre se hai que pintar ou non pintar 
liñas en estradas estreitas.

CUESTIÓNS:

1.- Se Peter quere estar seguro de que está recomendando o correcto, quizais deba obter máis información 
ademais das súas filmacións. Das afirmacións seguintes, cal ou cales lle axudarían a estar máis seguro da 
súa recomendación sobre os efectos de pintar liñas en estradas estreitas?

Axudaría a estar máis seguro .... SI ou NON?
A. Facer o mesmo noutras estradas estreitas SI NON

B. Facer o mesmo noutras estradas anchas SI NON

C. Comprobar o número de accidentes un tempo antes e despois de pintar as liñas SI NON

D. Comprobar o número de coches que utilizan a estrada antes e despois de pintar as liñas SI NON

2.- Supón que Peter dáse conta de que, tras ter pintado liñas divisorias nun certo tramo de estrada estrecha, 
o tráfico cambia tal e como se indica a continuación. 

• Velocidade  --------------------------  O tráfico vai máis rápido

• Posición  ----------------------------  O tráfico mantense máis cerca das marxes da  estrada

• Distancia de separación   -------  Ningún cambio

Á  vista destes resultados decidiuse que deberían pintarse liñas en todas as estradas estreitas.

Cres que esta foi a mellor decisión? Explica as túas razóns para estar a favor ou en contra.

  Estou a favor      Estou en contra 

Razón:

3.- Aconséllase aos condutores que deixen máis espazo entre o seu vehículo e o de diante cando viaxan a 
maior velocidade que cando viaxan a menor velocidade, porque os coches que van máis rápido necesitan 
máis tempo para frear.

Explica por que un coche que vai máis rápido necesita máis distancia para deterse que un coche que vai 
máis lento.
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4.- Ao ver a televisión, Peter ve un coche (A) que vai a 45 km/h que é adiantado por outro coche (B) que vai 
a 60 km/h. A que velocidade lle parece que vai o coche B a alguén que vai viaxando no coche A?

 A. 0 km/h

 B. 15 km/h

 C. 45 km/h

 D. 60 km/h

 E. 105 km/h
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UNHA MÁQUINA COPIADORA DE SERES VIVOS?

Sen lugar  a  dúbidas,  se  tivera habido  eleccións 
para escoller o animal do ano 1997, Dolly  tivera sido a 
gañadora!  Dolly  é  a  ovella  escocesa  que  podes  ver  na 
fotografía.  Pero Dolly  non é unha ovella  calquera.  É un 
clon  doutra  ovella.  Un clon  significa  unha copia.  Clonar 
significa  obter  copias  “dun  orixinal”.  Os  científicos 
conseguiron  crear  unha  ovella  (Dolly)  que  é  idéntica  a 
outra ovella que fixo as funcións de “orixinal”.

O  científico  escocés  Ian  Wilmut  foi  o  que 
deseñou ”a máquina copiadora” de ovellas. Tomou un anaco 
moi pequeno da ubre dunha ovella adulta (ovella 1). A este 
pequeno  anaco  sacoulle  o  núcleo,  despois  introduciu  o 
núcleo  nun  óvulo  doutra  ovella  (ovella  2).  Pero, 
anteriormente, eliminara dese óvulo todo o material que 
puidera determinar as características da ovella 2 noutra 
ovella  producida  a  partir  de  dito  óvulo.  Ian  Wilmut 
implantou  o  óvulo  manipulado  da  ovella  2  noutra  ovella 
femia (ovella 3). A ovella 3 quedou preñada e tivo un año: Dolly.

Algúns científicos pensan que, en poucos anos, será tamén posible clonar seres humanos. Pero 
moitos gobernos xa decidiron prohibir legalmente a clonación.

CUESTIÓNS:

1.- A que ovella é idéntica Dolly? Risca a resposta correcta:

 A. Ovella 1.  B. Ovella 2.  C. Ovella 3.  D. Ao seu pai.

2.- Non artigo descríbese a parte da ubre que se usou como “un anaco moi pequeno”. Polo texto do artigo, 
podes deducir a que se refire con “un anaco moi pequeno”?

Este “anaco moi pequeno” é: 

 A. Unha célula.       B. Un xene.       C. O núcleo dunha célula.       D. Un cromosoma.

3.- Na derradeira frase do artigo dise que moitos gobernos xa decidiron prohibir por lei a clonación de seres 
humanos. Máis abaixo, menciónanse dúas posibles razóns para que tomaran esta decisión. Son científicas 
estas razóns? Indica Si ou Non para cada caso.

Razón: é unha razón científica?
Os  seres  humanos  clonados  poderían  ser  máis  sensibles  a  algunhas 
enfermidades cós seres humanos normais.  Sí    Non

As persoas non deberían asumir o papel dun Creador.  Sí    Non
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LUZ DO DÍA

Lé a seguinte información e contesta ás cuestións que se propoñen.

A LUZ DO DÍA 22 XUÑO DE 2002

Hoxe, cando o Hemisferio Norte celebre o seu día máis largo, os australianos terán o seu día máis 
curto.

En Melbourne2, Australia, o Sol sairá ás 7:36 e porase ás 17:08, proporcionando 9 horas e 32 minutos 
de luz.

Compara o día de hoxe co día máis longo do ano Non Hemisferio Sur, que será o 22 de decembro, Non 
que o Sol sairá ás 5:55 e se porá ás 20:42, proporcionando 14 horas e 47 minutos de luz.

O Presidente da Sociedade Astronómica, o señor Perry Vlahos, dixo que a existencia de cambios de 
estacións nos Hemisferios Norte e Sur estaba relacionada cos 23 grados de inclinación do eixe de a 
Terra.

CUESTIÓNS:

1.- Que frase explica por que hai día e noite na Terra?

 A. A Terra xira ao redor do seu eixe.

 B. O Sol xira ao redor do seu eixe.

 C. O eixe da Terra está inclinado.

 D. A Terra xira ao redor do Sol.

2.- A  figura representa os raios do Sol iluminando a Terra.

Imaxina que é o día máis curto en Melbourne. Marca o eixe da Terra, o Hemisferio Norte, o Hemisferio Sur e 
o Ecuador na figura. Pon etiquetas a todas as partes da túa resposta.

2  Melbourne é unha cidade de Australia cuxa latitude está ao redor de 38 graos Sur con respecto ao ecuador.
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CHUVIA ÁCIDA

A continuación móstrase unha foto das estatuas chamadas Cariátides, que foron erixidas na Acrópole 
de Atenas hai máis de 2.500 anos. As estatuas están feitas dun tipo de roca chamada mármore. O 
mármore está composto de carbonato de calcio.

En  1980,  as  estatuas  orixinais  foron  trasladadas  ao  interior  do  museo  de  a  Acrópole  e  foron 
substituídas por copias. As estatuas orixinais estaban a ser corroídas pola chuvia ácida.

CUESTIÓNS:

1.- A chuvia normal é lixeiramente ácida porque absorbeu algo do dióxido de carbono do aire. A chuvia 
ácida é máis ácida cá chuvia normal porque ademais absorbeu gases como óxidos de xofre e óxidos de 
nitróxeno. De onde veñen os óxidos de xofre e os óxidos de nitróxeno que hai Non aire?

2.- O efecto da chuvia ácida Non mármore pode simularse somerxendo astelas de mármore en vinagre 
durante toda unha noite. O vinagre e a chuvia ácida teñen  practicamente o mesmo nivel de acidez. 
Cando se pon unha astela de mármore en vinagre, fórmanse burbullas de gas. Pode medirse a masa da 
astela de mármore seca antes e despois do experimento. Unha astela de mármore ten unha masa de 2,0 
gramos antes de ser somerxida en vinagre durante toda unha noite. Ao día seguinte, a astela extráese e 
sécase. Cal será a masa da astela de mármore seca?

 A.  Menos de 2,0 gramos

 B.  Exactamente 2,0 gramos

 C.  Entre 2,0 e 2,4 gramos

 D.  Máis de 2,4 gramos

3.- Os alumnos que levaron a cabo este experimento tamén puxeron astelas de mármore en auga pura 
(destilada) durante toda unha noite. Explica por que os alumnos incluíron este paso Non seu experimento.
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CULTIVOS XENETICAMENTE MODIFICADOS

Lé a seguinte información e contesta ás cuestións que  seguen.

DEBERÍA PROHIBIRSE O MILLO OXM

Os  grupos  ecoloxistas  esixen  a  prohibición  dunha  nova  especie  de  millo  xeneticamente 
modificado (OXM, organismo xeneticamente modificado). Este millo OXM foi deseñado para resistir a 
un herbicida moi forte e novo que mata as plantas de millo tradicionais. Este herbicida novo tamén mata 
a maioría das malas herbas que crecen nos campos de millo.

Os grupos ecoloxistas declaran que,  dado que as malas  herbas son o  alimento de pequenos 
animais, especialmente insectos, a utilización do novo herbicida xunto co millo OXM será prexudicial 
para o medio ambiente. Os partidarios do uso do millo OXM din que un estudo científico demostrou que 
iso non ocorrerá.

Velaquí algúns datos do estudo científico mencionado no artigo anterior:

Plantouse millo en 200 campos de todo o país.

Cada  campo  dividiuse  en  dous.  Nunha  metade  cultivouse  o  millo  xeneticamente  modificado 
(OXM), tratado co poderoso herbicida novo, e na outra metade cultivouse o millo tradicional 
tratado cun herbicida convencional.

Atopouse  aproximadamente  o  mesmo  número  de  insectos  no  millo  OXM,  tratado  co  novo 
herbicida, que no millo tradicional, tratado co herbicida convencional.

CUESTIÓNS:

1.- O millo plantouse en 200 campos de todo o país. Por que os científicos realizaron o estudo en varios 
lugares?

 A.  Co fin de que moitos agricultores probaran o novo millo OXM.

 B.  Para observar canta cantidade de millo OXM serían capaces de cultivar.

 C.  Para cubrir a maior cantidade posible de terreos co millo OXM.

 D.  Para incluír varias condicións do cultivo do millo.
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PROTECTORES SOLARES

Milagros e Daniel queren saber que protector solar lles proporciona a mellor protección para a pel. Os 
protectores solares levan un factor  de protección solar  (FPS) que indica ata que punto o  produto 
absorbe as radiacións ultravioleta da luz solar. Un protector solar cun FPS alto protexe a pel durante 
máis tempo que un protector solar cun FPS baixo.

A Milagros ocorréuselle unha forma de comparar diferentes protectores solares. Daniel e ela reuniron 
os seguintes materiais:

Dúas follas dun plástico transparente que non absorbe a luz solar.

Unha folla de papel sensible á luz;

Aceite mineral (AM) e unha crema con óxido de zinc (ZnO).

Catro protectores solares diferentes, aos que chamaron PS1, PS2, PS3, e PS4.

Milagros e Daniel utilizaron aceite mineral porque deixa pasar a maior parte da luz solar, e o óxido de 
zinc porque bloquea case completamente a luz do Sol. Daniel puxo unha gota de cada substancia dentro 
duns círculos marcados nunha das láminas de plástico e logo colocou a outra lámina enriba.  Colocou 
despois sobre as láminas de plástico un libro grande para premelas.

A continuación, Milagros puxo as láminas de plástico enriba da folla de papel sensible a a luz. O papel 
sensible á luz cambia de gris escuro a branco (ou gris moi claro), en función do tempo que estea exposto 
á luz solar. Por último, Daniel puxo as follas nun lugar soleado.
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CUESTIÓNS:

1.- Das afirmacións seguintes, cal é unha descrición científica da función que cumpren o aceite mineral e o 
óxido de zinc ao comparar a efectividade dos protectores solares?

 A.  O aceite mineral e o óxido de zinc son os dous factores que se están a estudar.

 B.  O aceite mineral é un factor que está a ser estudado, e o óxido de zinc é unha sustancia de 
referencia.

 C.  O aceite mineral é unha sustancia de referencia e o óxido de zinc é o factor que se está a 
estudar.

 D.  O aceite mineral e o óxido de zinc son as dúas substancias de referencia.

2.- Cal das seguintes cuestións trataban de responder Milagros e Daniel?

 A. Que protección proporciona cada protector solar en comparación cs outros?

 B. Como protexen a pel da radiación ultravioleta os protectores solares?

 C. Hai algún protector solar que protexa menos có aceite mineral?

 D. Hai algún protector solar que protexa máis có óxido de zinc?

3.- Por que premeron a segunda folla de plástico?

 A. Para impedir que as gotas se secaran.

 B. Para estender as gotas o máis rapidamente posible.

 C. Para manter as gotas Non interior dos círculos.

 D. Para que as gotas foran do mesmo grosor

4.- O papel sensible á luz é gris escuro e cambia a gris claro cando se expón a un pouco de luz, e, a branco 
cando se expón a moita luz. Cal destas figuras representa un resultado que podería ocorrer? Explica a túa 
elección.
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PRENDAS

Un equipo de científicos británicos está a desenvolver unhas prendas “intelixentes" que proporcionarán 
aos nenos discapacitados a capacidade de “falar”. Os nenos que leven un chaleco feito dun electrotecido 
único  conectado  a  un  sintetizador  da  linguaxe  serán  capaces  de  facerse  entender  golpeando 
simplemente o material sensible ao tacto.

O material está feito dun tecido corrente que incorpora unha inxeniosa malla de fibras impregnadas en 
carbono que conducen a electricidade. Cando se presiona a tea, o conxunto de sinais que pasa a través 
das fibras condutoras altérase e un chip de ordenador identifica onde foi tocado o tecido. Entón se 
dispara calquer dispositivo electrónico que estea conectado a el, que podería non ser maior que dúas 
caixas de mistos.

“A clave está en como tecemos a tea e como enviamos sinais a través dela. Podemos tecelas segundo os 
deseños de tea xa existentes co fin de que non se vexa” explica un dos científicos.

O material pode envolver obxectos, lavarse ou estruxarse sen que se estrague. Os científicos afirman 
tamén que se pode fabricar en serie de maneira barata.

CUESTIÓNS:

1.- Poden  estas  afirmacións  feitas  no  artigo  comprobarse  mediante  unha  investigación  científica  no 
laboratorio? Marca  Sí ou Non en cada caso.

O material pode: Pode  a  afirmación  comprobarse  mediante  unha 
investigación científica no laboratorio?

Lavarse sen que se estrague  Si   Non

Envolver obxectos sen que se estrague  Si  Non

Estrujxarse sen que se estrague  Si  Non

Fabricarse en serie de maneira barata.  Si  Non

2.- Que instrumento do equipo do laboratorio sería o instrumento que necesitarías para comprobar que a tea 
é condutora da electricidade?

 A. Un voltímetro.         B. Un fotómetro.         C. Un micrómetro.         D. Un sonómetro.
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O GRAN CANÓN

O Gran Canón está situado nun deserto dos Estados Unidos. É un canón moi longo e profundo que contén 
moitos estratos de rocas. Nalgún momento do pasado, os movementos da codia terrestre levantaron 
estes estratos. Hoxe en día o Gran Canón ten 1,6 km de profundidade nalgunhas zonas. O río Colorado 
flúe polo fondo do canón.

Mira a seguinte foto do Gran Canón, tomada desde a súa beira sur. Nas paredes do canón pódense ver 
os diferentes estratos de rocas.

CUESTIÓNS:

1.- Cada ano uns cinco millóns de persoas visitan o parque nacional do Gran Canón. Existe preocupación 
polo deterioro que está a sufrir o parque debido ao elevado número de visitantes. É posible responder ás 
cuestións seguintes mediante unha investigación científica? Marca , Si ou Non, para cada pregunta.

Pregunta: Poderíase  responder cunha  investigación 
científica?

Que cantidade de erosión se produce pola utilización das 
pistas forestais?  Si  Non

O parque é tan fermoso como hai 100 anos?  Si  Non
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2.- A temperatura no Gran Canón varía de menos de 0 ºC a máis de 40 ºC. Aínda que a zona é 
desértica, as gretas das rocas ás veces conteñen auga. De que maneira estes cambios de temperatura e a 
presencia de auga nas gretas das rocas contribúen a acelerar o esmiuzamento das rocas?

 A. A auga conxelada disolve as rocas quentes.

 B. A auga cementa ás rocas entre si.

 C. O xeo púe a superficie das rocas.

 D. A auga conxelada dilátase nas gretas das rocas.

3.- No estrato  de  calcaria  A do  Gran Canón encóntranse moitos  fósiles  de  animais  mariños,  como 
ameixas, peixes e corais. Que sucedeu hai millóns de anos para que aparezan estes fósiles neste estrato?

 A.  Antigamente os habitantes transportaban alimentos mariños desde o océano a esta área.

 B. Noutro tempo, os océanos eran máis violentos, e olas xigantes arrastraban criaturas mariñas 
cara ao interior.

 C. Nesa época, a zona estaba cuberta por un océano que máis tarde se retirou.

 D. Algúns animais mariños viviron unha vez sobre a Terra antes de emigrar ao mar.
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HISTORIA DA VACINACIÓN

Mary Montagu era unha muller moi guapa. En 1715 sobreviviu a un ataque de variola, pero quedou 
cuberta de cicatrices. En 1717, cando vivía en Turquía, observou un método chamado inoculación que se 
usaba  frecuentemente  alí.  Este  tratamento  consistía  en  infectar  cun  tipo  de  variola  debilitada, 
mediante unha rabuñadura na pel, a unha persoa nova e sá, que logo enfermaba, pero na maioría dos 
casos só cunha forma suave da enfermidade. Mary Montagu estaba tan convencida da seguridade desas 
inoculacións que permitiu que se inocularan ao seu fillo e á súa filla.

En 1796, Edward Jenner usou inoculacións dunha enfermidade próxima, a variola das vacas, para 
producir anticorpos fronte á variola. En comparación coa inoculación da variola, este tratamento tiña 
menos  efectos  secundarios  e  as  persoas  tratadas  non  infectaban  a  outras.  A  este  tratamento 
coñéceselle co nome de vacinación.

CUESTIÓNS:

1.- Fronte a que tipo de enfermidades se pode vacinar á xente?

 A. Enfermidades hereditarias como a hemofilia.

 B. Enfermidades causadas por virus, como a polio.

 C. Enfermidades causadas por un mal funcionamento do corpo, como a diabete.

 D. Calquera tipo de enfermidade que non teña cura.

2.- Se os animais ou as persoas padecen unha enfermidade infecciosa bacteriana e logo se recuperan, o 
tipo de bacteria causante da enfermidade, en xeral, non volve infectalos. Cal é a razón deste feito?

 A. O corpo matou todas as bacterias que poden producir a mesma enfermidade.

 B. O corpo fabricou anticorpos que matan este tipo de bacterias antes de que se multipliquen.

 C. Os glóbulos vermellos matan todas as bacterias que poden producir a mesma enfermidade.

 D. Os glóbulos vermellos capturan e eliminan do corpo este tipo de bacterias.

3.- Explica por que se recomenda que os nenos e as persoas maiores, en particular, se vacinen contra a 
gripe.
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O EXERCICIO FÍSICO

O exercicio físico practicado con regularidade, pero con moderación, é bo para a saúde.

CUESTIÓNS:

1.- Cales son os beneficios do exercicio físico practicado con regularidade? Marca  Si  ou  Non  para cada 
afirmación.

É  o  seguinte  un  beneficio  do  exercicio  físico  practicado  con 
regularidade? Si ou Non?

O  exercicio  físico  axuda  a  previr  as  enfermidades  do  corazón  e  os 
problemas circulatorios.  Si  Non

O exercicio físico fai que teñas unha dieta saudable.  Si  Non

O exercicio físico axuda a previr a obesidade.  Si  Non

2.- Que sucede cando se exercitan os músculos? Marca Si ou Non, para cada afirmación.

Sucede isto cando se exercitan os músculos? Si ou Non?
Os músculos reciben un maior fluxo de sangue.  Si  Non

Fórmase graxa nos músculos.  Si  Non

3.- Por que respiras máis forte cando fas exercicio físico que cando o teu corpo está en repouso?
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O EFECTO INVERNADOIRO

Le os seguintes textos e contesta a as cuestións que aparecen a continuación.

O EFECTO INVERNADOIRO: REALIDADE OU FICCIÓN?

Os seres vivos necesitan enerxía solar para sobrevivir. A enerxía que mantén a vida sobre a 
Terra procede do Sol, que ao estaren moi quente irradia enerxía ao espazo. Unha pequena proporción 
desta enerxía chega ata a Terra.

A atmosfera da Terra actúa como unha capa protectora da superficie do noso planeta evitando 
as variacións de temperatura que existirían nun mundo sen aire. A maior parte da enerxía irradiada polo 
Sol pasa a través da atmosfera da Terra. A Terra absorbe unha parte desta enerxía e outra parte é 
reflectida pola superficie da Terra. Parte desta enerxía reflectida é absorbida pola atmosfera. Como 
resultado de todo iso, a temperatura media por riba da superficie da Terra é máis alta do que o sería 
se non existira atmosfera. A atmosfera da Terra funciona como un invernadoiro, de aí o termo efecto 
invernadoiro. Dise que o efecto invernadoiro incrementouse durante o século XX.

É un feito que a temperatura media da atmosfera aumentou. Nos xornais e as revistas afírmase 
con frecuencia que a principal causa responsable do aumento da temperatura no século XX é a emisión 
de dióxido de carbono.

Un  estudante  chamado  Andrés  interesouse  pola  posible  relación  entre  a  temperatura  media  da 
atmosfera terrestre e a emisión de dióxido de carbono na Terra. Na biblioteca do seu centro atopou os 
dous gráficos seguintes:
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A partir destes dous gráficos, Andrés concluíu que é certo que o aumento da temperatura media da 
atmosfera da Terra débese ao aumento da emisión de dióxido de carbono.

CUESTIÓNS:

1.- Que se observa nos gráficos que apoie a conclusión de Andrés?

2.- Outra estudante, Xoana, non está de acordo coa conclusión de Andrés xa que comparou os dous 
gráficos e di que algunhas partes dos gráficos non apoian dita conclusión.

Selecciona como un exemplo unha zona dos gráficos que non confirme a conclusión de Andrés. Explica a 
túa resposta.

4.- Andrés insiste na súa conclusión de que o incremento da temperatura media da atmosfera da Terra 
se  debe  ao  aumento  da  emisión  de  dióxido  de  carbono.  Pero  Xoana  pensa  que  a  súa  conclusión  é 
prematura. Ela di: “Antes de aceptar esta conclusión, debes asegurarte de que os outros factores que  
poderían influír no efecto invernadoiro mantéñense constantes.” Nomea un dos factores nos que Xoana 
está a pensar.
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AUGA POTABLE

A figura amosa como se potabiliza a auga que se subministra ás vivendas das cidades.

CUESTIÓNS:

1.- É importante ter unha reserva de auga potable de boa calidade. A auga que  se encontra baixo terra 
chámase  auga  subterránea.  Dá  unha  explicación  de  por  que  hai  menos  bacterias  e  partículas 
contaminantes nas augas subterráneas que nas auguas da superficie, como as de lagos e ríos.

2.- A potabilización da auga adoita facerse en varias etapas, que requiren técnicas diferentes. O proceso de 
potabilización mostrado na figura comprende catro etapas (numeradas do 1 ao 4). Na segunda etapa, a 
auga se recolle nun decantador. De que forma contribúe esta etapa a que a auga estea máis limpa?

 A. A auga faise menos ácida.

 B. As bacterias da auga morren.

 C.Engádese osíxeno á auga.

 D.A grava e a area deposítanse no fondo.

 E. As substancias tóxicas descompóñense.

3.- Na cuarta etapa de potabilización engádese cloro á auga. Por que se engade cloro á auga?
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4.- Supón que os científicos que analizan a auga da potabilizadora, descobren a  presencia de bacterias 
perigosas na auga logo de ter concluído o tratamento de potabilización. Que deben facer os consumidores 
coa auga, nas súas casas, antes de bebela?

5.- Pode a auga contaminada producir os problemas de saúde seguintes? Marca Si ou Non, en cada caso.

Problema de saúde Pode a auga contaminada producilo?
Diabete  Si  Non

Diarrea  Si  Non

VIH / SIDA  Si  Non

Vermes intestinais / Tenia solitaria  Si  Non
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A CARIE DENTAL

As bacterias que viven na nosa boca provocan carie dental. A carie ten sido un problema desde o 
ano 1700, cando o azucre se fixo accesible, grazas ao desenvolvemento da industria da cana de azucre.

Hoxe en día sabemos moito sobre a carie. Por exemplo:

As bacterias que provocan a carie se alimentan de azucre.
O azucre transfórmase en ácido.
O ácido dana a superficie dos dentes.
O cepillado dos dentes axuda a previr a carie.

CUESTIÓNS:

1.- Cal é o papel das bacterias na aparición da carie dental?

 A.  As bacterias producen esmalte.

 B. As bacterias producen azucre.

 C. As bacterias producen minerais.

 D. As bacterias producen ácido.

2.- Os dentistas observaron que se producen máis carie nas superficies de mastigación que nas caras de 
diante ou de atrás dos dentes. Por que as carie se encontran máis a miúdo nas superficies de mastigación 
dos dentes?

3.- A gráfica da páxina seguinte mostra o consumo de azucre e o número de carie en diferentes países. 
Cada país está representado na gráfica por un punto.

Entre as afirmacións seguintes, cal está apoiada polos datos da gráfica?

 A. Nalgúns países, a xente cepilla os dentes con máis frecuencia que noutros.

 B. Comer menos de 20 gramos de azucre ao día garante que non terás carie.

 C. Mentres máis azucre coma a xente, máis posibilidades teñen de ter carie.

 D. Nos últimos anos, o índice de carie aumentou en moitos países.

 E. Nos últimos anos, o consumo de azucre aumentou en moitos países.
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4.- O coñecemento das causas da carie dental provocou, nos tempos actuais, cambios no coidado dos 
dentes en relación co que se facía hai  100 anos.  Foron posibles os seguintes cambios polos avances 
tecnolóxicos? Marca Si ou Non, en cada caso.

Cambio: Foi posible polos avances tecnolóxicos?
A adición de flúor ao auga corrente.  Si  Non

As  campañas  educativas  para  tomar  conciencia  da 
importancia da hixiene dental.  Si  Non

A utilización de empastes de amalgama para curar os dentes 
cariados.  Si  Non

A existencia de cepillos de dentes e dentífricos.  Si  Non

5.- Un país ten un número elevado de carie por persoa. Nese país, poderían responderse as cuestións 
seguintes sobre a carie dental coa axuda de experimentos científicos? Marca a resposta, Si ou Non, para 
cada pregunta. 

Pregunta Poderíase  responder coa  axuda  de 
experimentos científicos?

Debería existir unha lei que obrigue aos pais a dar gotas de 
flúor aos seus fillos?  Si  Non

Cal sería o efecto sobre a carie dental se se engade flúor ao 
subministro de auga corrente?  Si  Non

Canto debería custar unha visita ao dentista?  Si  Non
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O VIRUS DA VARIOLA DO RATO

Hai moitos tipos de virus da variola que provocan esta enfermidade nos animais. Por regra xeral, 
cada tipo de virus só infecta a unha especie animal. Unha revista publicou que un científico utilizou a 
enxeñaría xenética para modificar o ADN do virus da variola do rato. O virus modificado mata todos os 
ratos que infecta.

O científico explica que é necesario investigar modificando os virus para controlar aos animais 
que danan os alimentos. Os que se opoñen a este tipo de investigación din que os virus poderían escapar 
do laboratorio e infectar a outros animais.

Tamén lles preocupa que un virus da variola modificado para unha especie puidera infectar a 
outras especies, en particular á humana. Hai un virus da variola en particular que infecta aos humanos. 
O virus da variola humano mata á maioría das persoas ás que infecta. Aínda que se pensa que esta 
enfermidade ten  sido  eliminada  da poboación,  mostras  deste  virus  da variola  humano gárdanse en 
diferentes laboratorios do mundo.

CUESTIÓNS:

1.- Os que se opoñen manifestaron o seu temor ante a posibilidade de que o virus da variola do rato poda 
infectar a outras especies distintas ao rato. Cal das seguintes razóns é a mellor explicación deste temor?

 A. Os xenes do virus da variola humana e os xenes do virus da variola do rato modificado son iguais.
 B. Unha mutación no ADN do virus da variola do rato pode dar lugar a que o virus infecte a outros 

animais.
 C. Unha mutación podería facer que o ADN do virus da variola do rato fora igual ao virus da variola 

humana.
 D. O número de xenes no virus da variola do rato é o mesmo có doutros virus da variola.

2.-  A un dos que se opoñen a este tipo de investigación preocupáballe que o  virus da variola do rato 
modificado puidera escapar do laboratorio. Este virus podería provocar a extinción dalgunhas especies de 
ratos. Se algunhas especies de ratos se extinguiran, son posibles as seguintes consecuencias? Marca  Si 
ou Non, en cada caso.

Consecuencias: Posible?
Algunhas cadeas alimentarias quedarían afectadas.  Si  Non

Os gatos domésticos morrerían por falta de comida.  Si  Non

Os animais pequenos, diferentes aos ratos, terían que se enfrontar a un maior 
número de ataques dos depredadores.  Si  Non

Temporalmente, aumentaría o número de plantas cuxas sementes serven de 
alimento para os ratos.  Si  Non

3.-  Unha empresa trata de desenvolver un virus que volva os ratos estériles. Un  virus como este serviría 
para controlar o número de ratos. Supón que a empresa ten éxito. Deberíase investigar a resposta ás 
seguintes cuestións antes de poñer o virus en circulación? Marca Si ou Non, en cada caso.

Pregunta: Si ou Non?
Cal é o mellor método para propagar o virus?  Si  Non

Canto tardará o rato en desenvolver inmunidade ao virus?  Si  Non

Que outro tipo de enfermidades infectan ao rato?  Si  Non

Podería o virus afectar a outras especies de animais?  Si  Non
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COMPORTAMENTO DO ESPIÑENTO
O espiñento é un peixe que é fácil de manter nun acuario.

Durante  a  época  de  reprodución  o  ventre  do  espiñento  macho  cambia  de  cor  prateada  a 
vermella.
O espiñento  macho  atacará  a  calquer  macho  rival  que  invada  o  seu  territorio  e  intentará 
escorregalo.
Se se aproxima unha femia de cor prateada, intentará guiala ata o seu niño para que poña nel os 
seus ovos.

CUESTIÓNS:

1.- Nun experimento, un alumno quere investigar que provoca a aparición dun comportamento agresivo 
no espiñento macho. No acuario do alumno só hai un espiñento macho. O alumno fixo tres modelos de 
cera unidos a anacos de arame. Pendura os modelos dentro do acuario, por separado, durante o mesmo 
tempo. Cando están dentro, o alumno conta o número de veces que o espiñento macho ataca á figura de 
cera empurrándoa de forma agresiva.

O resultado do experimento se presenta a continuación.
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Que pregunta intenta responder este experimento?

2.- Durante o  tempo de reprodución,  se  o  espiñento macho ve  unha femia tratará  de  atraera cun 
comportamento  de  cortexo  parecido  a  unha  danza.  Nun  segundo  experimento  investígase  este 
comportamento de cortexo.

De novo, úsanse tres modelos de cera atados a un arame. Un é de cor vermella; os outros dous son de 
cor prateada, pero un ten o ventre plano e o outro ten o ventre redondeado. Os alumnos contan o 
número de veces (nun determinado período de tempo) que o macho reacciona ante cada modelo cun 
comportamento de cortexo.

Os resultados de este experimento preséntanse a continuación.

De acordo cos resultados deste experimento, cada un dos catro alumnos propón a súa propia conclusión.

De acordo coa información da gráfica, son correctas as conclusións dos alumnos? Marca Si ou Non, para 
cada conclusión.

Conclusión: Si ou Non?
A cor vermella provoca o comportamento de cortexo do espiñento macho.  Si  Non

A femia do espiñento co ventre plano provoca a maior cantidade de reaccións 
no espiñento macho.  Si  Non

O espiñento macho reacciona con maior frecuencia ante unha femia co ventre 
redondeado que ante unha femia co ventre plano.  Si  Non

Páxina - 64

Nº de veces que o macho 
presenta un comportamento 
de cortexo.

Cor vermella Cor prateada



TRABALLO CON COMPETENCIAS ITEMS LIBERADOS DE PISA

3.-  Outros experimentos demostraron que o espiñento macho reacciona cun  comportamento agresivo 
ante  os modelos  co  ventre vermello,  e  cun comportamento  de cortexo ante  os  modelos  co  ventre 
prateado. 

Nun terceiro experimento, utilizáronse os seguintes modelos sucesivamente:

As tres gráficas seguintes mostran as posibles reacciones do espiñento macho ante cada un dos modelos 
representados arriba.

Cal destas reaccións poderías predicir para cada un dos catro modelos? Marca con  A, B ou  C a casiña 
correspondente a cada modelo.

Modelo Reacción

 1  A  B  C

 2  A  B  C

 3  A  B  C

 4  A  B  C

Páxina - 65

Nº de reaccións 
do macho

Cor vermella Cor prateada

= número de comportamentos agresivos

= número de comportamentos de cortexo



TRABALLO CON COMPETENCIAS ITEMS LIBERADOS DE PISA

FUMAR TABACO

O tabaco fúmase en forma de cigarros, puros ou en pipa. Certas investigacións científicas demostraron 
que as enfermidades relacionadas co tabaco matan cada día a unhas 13.500 persoas no mundo. Predíse 
que, para 2020, as enfermidades relacionadas co tabaco orixinarán o 12 % do total de mortes. O fume 
do tabaco contén substancias nocivas. As substancias máis prexudiciais son o alcatrán, a nicotina e o 
monóxido de carbono.

CUESTIÓNS:

1.- O fume do tabaco inhálase nos pulmóns.  O alcatrán do fume deposítase nos pulmóns e impídelles 
funcionar de forma adecuada. Cal das seguintes funcións é propia do pulmón?

 A.  Bombear sangue osixenado a todas as partes do corpo.
 B.  Transferir o osíxeno do aire que respiras ao sangue.
 C.  Purificar o sangue reducindo a cero o seu contido en dióxido de carbono.
 D.  Transformar as moléculas de dióxido de carbono en moléculas de osíxeno.
 E.  Fumar tabaco aumenta o riso de padecer cancro de pulmón e outras enfermidades.

2.- Aumenta o risco de padecer as seguintes enfermidades por fumar tabaco? Marca Si ou Non, en cada 
caso.

Fumar aumenta o risco de padecer esta enfermidade? SI ou NON?
Bronquite  Si  Non

VIH / SIDA  Si  Non

Enfermidade cardíaca  Si  Non

3.- Algunhas persoas usan parches de nicotina para deixar de fumar. Os parches péganse á pel e liberan 
nicotina ao sangre. Isto axuda a reducir a ansiedade e eliminar os síntomas de abstinencia cando a xente 
deixa de fumar. 

Para estudar a efectividade dos parches de nicotina, escóllese ao chou a un grupo de 100 fumadores que 
queren deixar de fumar. Este grupo será sometido a estudo durante seis meses. A efectividade dos parches 
de nicotina determinarase contando o número de persoas que non conseguiron deixar de fumar ao final do 
estudo. Entre os seguintes, cal é o mellor deseño experimental?

 A. Poñer parches a todas as persoas do grupo.
 B. Poñer parches a todo o grupo agás a unha persoa que tratará de deixar de fumar sen parches.
 C. Cada persoa elixe se quere levar parche ou non para deixar de fumar.
 D. Escóllese ao chou a unha metade do grupo que levará parches, e a outra metade non os levará.

4.-  Para persuadir á xente de que deixe de fumar se empregan varios métodos. As formas seguintes de 
loitar contra o tabaco, baséanse na tecnoloxía? Marca  Si ou Non, en cada caso.

Método para deixar de fumar: Baséase  na  tecnoloxía 
este método?

Aumentar o prezo dos cigarros.  Si  Non

Fabricar parches de nicotina que axuden á xente a abandonar os cigarros.  Si  Non

Prohibir fumar nas zonas públicas  Si  Non

Ofrecer orientación ás persoas que están tratando de deixalo.  Si  Non

Desenvolver unha pílula sen nicotina que axude á xente a deixar de fumar.  Si  Non
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A LUZ DAS ESTRELAS

A Tomás gústalle mirar as estrelas. Porén, non pode observalas moi ben pola noite 
porque vive nunha gran cidade. O ano pasado Tomás foi ao campo e escalou unha 
montaña  desde  onde  observou  un  gran  número  de  estrelas  que  non  pode  ver 
habitualmente cando está na cidade.

CUESTIÓNS:

1.- Por que se poden observar máis estrelas no campo que nas cidades onde vive a maioría da xente?

 A.  A Lúa é máis luminosa nas cidades e amortece a luz de moitas estrelas.

 B.  Hai máis po que reflicte a luz no aire do campo que no aire da cidade.

 C.  A luminosidade das luces da cidade dificulta a visibilidade das estrelas.

 D.  O aire da cidade é máis quente pola calor que emiten os coches, as máquinas e as casas.

2.- Para observar estrelas de escaso brillo, Tomás utiliza un telescopio cunha lente de gran diámetro. Por 
que un telescopio cunha lente de gran diámetro permite observar as estrelas de escaso brillo?

 A. Canto maior é a lente máis luz capta.

 B. Canto maior é a lente maior é o aumento.

 C. As lentes grandes permiten ver máis cantidade de ceo.

 D. As lentes grandes detectan os colores escuros nas estrelas.

Páxina - 67



TRABALLO CON COMPETENCIAS ITEMS LIBERADOS DE PISA

ULTRASONS

En moitos países poden tomar imaxes do feto (bebé en desenvolvemento no ventre da súa nai) utilizando 
imaxes tomadas por ultrasóns (ecografía). Os ultrasóns considéranse seguros tanto para a nai como 
para o feto.

A médico utiliza unha sonda e a despraza sobre o abdome da nai. 
As ondas de ultrasón penetran no abdome da nai e reflíctense na superficie do feto. 
Estas ondas reflectidas son captadas de novo pola sonda e transmitidas a unha máquina que 
produce a imaxe.

CUESTIÓNS:

1.- Para formar a imaxe, a máquina de ultrasóns necesita calcular a distancia entre o feto e a sonda. As 
ondas de ultrasón móvense a través do abdome a unha velocidade de 1.540 m/s. Que ten que medir a 
máquina para poder calcular a distancia?

2.- Tamén se pode obter unha imaxe do feto utilizando raios X. Porén, ás mulleres se lles aconsella 
evitar  os  raios  X no  abdome durante  o  embarazo. Por  que debe  unha muller  embarazada  evitar  as 
exploracións con raios X?

3.- Poden as exploracións con ultrasóns das nais embarazadas responder ás seguintes cuestións? Marca Si 
ou Non, en cada caso.

Pregunta Si ou Non?
Hai máis dun bebé?  Si  Non

De que sexo é o bebé?  Si  Non

De que cor son os ollos do bebé?  Si  Non

Ten o bebé o tamaño adecuado?  Si  Non
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EVOLUCIÓN

Actualmente a maioría dos cabalos teñen un perfil alongado 
e poden correr rápido.

Os  científicos  encontraron esqueletos  fósiles  de  animais 
que son similares aos cabalos. Considéranos os antepasados 
dos  cabalos  actuais.  os  científicos  tamén  han  podido 
determinar  o  período  en  o  que  viviron  estas  especies 
fósiles. 

A táboa seguinte inclúe información de tres destes fósiles e do cabalo actual.

Nome HYRACOTHERIUM MESOHIPPUS MERYCHIPUS EQUUS
(cabalo actual)

Representación 
do

perfil

(á mesma escala)

Período de 
existencia

55 a 50 millóns de 
anos atrás

39 a 31 millóns de 
anos atrás

19 a 11 millóns de 
anos atrás

Dende hai 2 millóns de 
anos ata a actualidade

Esqueleto
da 

pata

(á mesma escala)
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CUESTIÓNS:

1.- Que información da táboa indica que os cabalos actuais evolucionaron a partir dos tres fósiles descritos 
na táboa ao longo do tempo? Dá unha resposta detallada.

2.- Que investigación complementaria poden realizar os científicos para coñecer como evolucionaron os 
cabalos ao longo do tempo? Marca Si ou Non, para cada unha de estas afirmacións.

Investigación:
Axudaría a coñecer mellor como
evolucionaron os cabalos ao longo do 
tempo?

Comparar  o  número  de  cabalos  que  viviron  nos  diferentes 
períodos.  Si  Non

Investigar o esqueleto dos antepasados dos cabalos que viviron 
de 50 a 40 millóns de anos atrás.  Si  Non

Comparar  o  ADN dos  antepasados  dos  cabalos  encontrados 
conxelados nos glaciares co ADN dos cabalos actuais.  Si  Non

3.- Cal das afirmacións seguintes é a máis adecuada para a teoría científica da evolución?

 A. Non se pode crer a teoría porque é imposible ver como cambian as especies.

 B. A teoría da evolución é posible para os animais pero non se pode aplicar aos seres humanos.

 C. A evolución é unha teoría científica que actualmente se basea en numerosas observacións.

 D. A teoría da evolución comprobouse mediante experimentos científicos.
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UN RISCO PARA A SAÚDE?

Imaxina que vives cerca dunha gran fábrica de produtos químicos que produce fertilizantes para a 
agricultura.  Nos  últimos  anos  tense  dado  varios  casos  de  persoas  da  zona  que  sofren  problemas 
respiratorios crónicos. Moitas persoas da localidade pensan que estes síntomas son producidos pola 
emisión de gases tóxicos procedentes da veciña fábrica de fertilizantes químicos. Organizouse unha 
reunión pública para discutir sobre os perigos potenciais da fábrica de produtos químicos para a saúde 
dos habitantes da zona. Nesta reunión os científicos declararon o seguinte:

Declaración feita polos científicos que traballan para a empresa de produtos químicos: 

“Fixemos un estudo da toxicidade do solo nesta zona. Nas mostras analizadas non encontramos 
ningún rastro de produtos químicos tóxicos.”

Declaración  feita  polos  científicos  que  traballan  para  os  cidadáns  da  comunidade  local 
preocupados por esta situación: 

“Estudamos o número de casos de problemas respiratorios crónicos nesta zona e comparámolos 
co número de casos que se presentan en zonas afastadas da fábrica. O número de casos é maior 
na zona próxima á fábrica de produtos químicos.”

CUESTIÓNS:

1.- O propietario da fábrica de produtos químicos utilizou a declaración dos científicos que traballaban para 
a empresa para afirmar que  “os gases emitidos pola fábrica non constitúen un risco para a saúde dos 
habitantes da zona”. Dá unha razón que permita dubidar de que a declaración feita polos científicos que 
traballan para a empresa confirma a afirmación do propietario.

2.- Os científicos que traballan para os cidadáns preocupados compararon o  número de persoas con 
problemas respiratorios crónicos que vivían cerca da fábrica de produtos químicos co número de casos 
observados nunha zona afastada da fábrica. Describe unha posible diferencia entre as dúas zonas que te 
faría pensar que a comparación non foi válida.
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O TRÁNSITO DE VENUS

O 8 de xuño de 2004 foi posible ver, desde numerosos lugares da Terra, o paso do planeta Venus por 
diante do Sol. A isto chámaselle o “tránsito” de Venus, e sucede cando a órbita de Venus sitúa a este 
planeta entre o Sol e a Terra. O tránsito anterior de Venus sucedeu en 1882, e o próximo está previsto 
para 2012. 

Aquí vemos unha foto do tránsito de Venus en 2004. Enfocouse o telescopio cara ao Sol, e proxectouse 
a imaxe nunha folla branca de papel.

CUESTIÓNS:

1.- Por  que  se  observou  o  tránsito  proxectando  a  imaxe  en  nunha  folla  branca  en  lugar  de  mirar 
directamente polo telescopio? Elixe a resposta correcta.

 A. A luz do Sol é tan intensa que non se ve o planeta Venus.

 B. O Sol é tan grande que se pode ver sen necesidade de aumentos.

 C. Observar o Sol a través dun telescopio pode danar os ollos.

 D. Cumpría reducir a imaxe para proxectala nunha folla.

2.- Na seguinte frase, subliñáronse varias palabras: Os astrónomos predín que se producirá un tránsito de 
Saturno diante do Sol, que se verá desde Neptuno nalgún momento deste século. 

Entre as palabras subliñadas, cales serían as tres máis útiles para buscar en Internet ou na biblioteca o 
momento no que se vai producir este tránsito?
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CIRURXÍA CON ANESTESIA

A cirurxía con anestesia, realizada en sás de operacións especialmente equipadas, é necesaria para 
tratar numerosas enfermidades

Neste tipo de intervencións cirúrxicas, os pacientes son anestesiados co fin de evitarlles calquera dor. 
A miúdo, o anestésico é administrado en forma de gas, utilizando unha máscara que recobre o nariz e a 
boca. 

CUESTIÓNS:

1.- Están  implicados  na  acción  destes  gases  anestésicos  os  seguintes  aparatos  e  sistemas  do  corpo 
humano? Marca  Si ou Non, para cada sistema. 

Aparato / Sistema: Está implicado na acción dos gases anestésicos?
Dixestivo  Si  Non

Excretor  Si  Non

Nervioso  Si  Non

Respiratorio  Si  Non

Circulatorio  Si  Non

2.- Explica por que se esterilizan os instrumentos cirúrxicos utilizados nas sás de operacións.
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3.- Pode suceder, logo dunha operación, que os pacientes sexan incapaces de comer e de beber, e entón 
se lles pon un “gota a gota” con soro que contén auga, azucres e sales minerais. Ás veces tamén se lle 
engaden  antibióticos  e  tranquilizantes.  Por  que  os  azucres  que  se  engaden  ao  gota  a  gota  son 
importantes para o paciente acabado de operar?

 A.  Para evitar a deshidratación.

 B.  Para controlar a dor do postoperatorio.

 C.  Para curar as infección do postoperatorio.

 D.  Para proporcionar a nutrición necesaria.

3.- Os transplantes de órganos requiren cirurxía con anestesia e cada vez son máis  frecuentes. Na 
gráfica seguinte, represéntase o número de transplantes realizados nun hospital durante o ano 2003.

Pódense deducir as conclusións seguintes da gráfica anterior? Marca  Si ou Non, para cada conclusión.
 
Conclusión Pódese deducir da gráfica?
Se os pulmóns se transplantan, tamén se debe transplantar o corazón.  Si  Non

Os riles son os órganos máis importantes do corpo humano.  Si  Non

A maior  parte dos pacientes que foron transplantados sufriron unha 
enfermidade dos riles.  Si  Non

Algúns pacientes teñen máis dun órgano transplantado.  Si  Non
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DETEÑAN A ESE XERME !

Xa no século XI, os médicos chinos manipulaban o sistema inmunitario. Ao sopraren po de costras dun 
enfermo de variola nos orificios nasais dos seus pacientes, a miúdo podían provocar unha enfermidade 
leve que evitaba un ataque máis grave posterior. Cara 1700, a xente fregaba a pel con costras secas 
para protexerse da enfermidade. Estas prácticas primitivas introducíronse en Inglaterra e nas colonias 
americanas. En 1771 e 1772, durante unha epidemia de variola, un médico de Boston chamado Zabdiel 
Boylston puxo a proba unha idea que tiña. Rabuñou a pel do seu fillo de seis anos e doutras 285 persoas 
e fregou o pus das costras de variola nas feridas. Sobreviviron todos os seus pacientes agás seis.

CUESTIÓNS:

1.- Que idea estaba tratando de poñer a proba Zabdiel Boylston?

2.- Enumera outras dúas informacións que necesitarías para determinar o grao de éxito do  método de 
Boylston.
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AS MOSCAS

Un  granxeiro  estaba  a  traballar  con  vacas  leiteiras  nunha  explotación  agropecuaria 
experimental. A poboación de moscas na corte onde vivía o gando era tan grande que estaba afectando 
á saúde dos animais. Así que o granxeiro asperxeu a corte e o gando cunha solución de insecticida A. O 
insecticida matou a case todas as moscas.  Algún tempo despois,  sen embargo, o número de moscas 
volveu  ser grande. O granxeiro asperxeu de novo a corte e o gando co insecticida. O resultado foi 
similar ao ocorrido a primeira vez que os asperxeu. Morreu a maioría das moscas, pero non todas. De 
novo,  nun  curto  período  de  tempo,  a  poboación  de  moscas  aumentou  e  outra  vez  foi  asperxeu  co 
insecticida. Esta secuencia de sucesos repetiuse cinco veces: entón foi evidente que o insecticida A era 
cada vez menos efectivo para matar as moscas.

O granxeiro observou que preparara unha gran cantidade da solución do insecticida e utilizaraa 
en todas as aspersións. Por iso, pensou na posibilidade de que a solución de insecticida descompuxérase 
co tempo. 

Fonte: Teaching About Evolution and the Nature of Science. National Academy Press, Washington, DC, 1998, p. 75

CUESTIÓNS:

1.- A suposición do granxeiro é que o insecticida se descompón co tempo. Explica  brevemente como se 
podería comprobar esta suposición.

2.- A suposición do granxeiro é que o insecticida se descompón co tempo. Dá dúas explicacións alternativas 
de por que “o insecticida A é cada vez menos efectivo”: 
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A BIODIVERSIDADE

Le este artigo do periódico e contesta ás seguintes cuestións

A biodiversidade é a clave para a xestión do medio ambiente

Un ecosistema que mantén unha biodiversidade alta (é dicir,  unha ampla variedade de seres vivos) 
adáptase con maior probabilidade aos cambios medioambientais causados polo home que un ecosistema 
con pouca biodiversidade. 

Consideremos  as  dúas  redes  tróficas  representadas  no  diagrama.  As  frechas  van  desde  o 
organismo que é comido ata o que se llo come. Estas redes tróficas son moi simples en comparación coas 
redes  tróficas  dos  ecosistemas  reais,  pero  aínda  así  reflicten  unha  gran  diferencia  entre  os 
ecosistemas máis diversos e os menos diversos.

A rede trófica B representa unha situación con biodiversidade moi baixa, onde nalgúns niveis o 
fluxo de alimento inclúe só un tipo de organismo. A rede trófica A representa a un ecosistema máis 
diverso e, xa que logo, con máis alternativas nos fluxos de alimento.

En xeral,  a  perda de biodiversidade debería  ser  considerada seriamente,  non só porque os 
organismos  que  se  están  a  extinguir  representan  unha  gran  perda  tanto  por  razóns  éticas  como 
utilitarias (beneficios útiles), senón tamén porque os organismos que sobrevivan serán máis vulnerables, 
no futuro, á extinción.
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CUESTIÓNS:

1.- No artigo dise que “A rede trófica A representa a un ecosistema máis diverso e, xa que logo, con máis 
alternativas nos fluxos de alimento”. Observa a rede trófica A  só dous animais desta rede trófica teñen tres 
fontes directas de alimentación, que animais son?

 A. O gato marsupial e a avespa parasita.

 B. O gato marsupial e o corvo.

 C. A avespa parasita e a chicharra saltadora.

 D. A avespa parasita e a araña

 E. O gato marsupial e o paxaro do mel

2.- As redes tróficas A e  B encóntranse en lugares diferentes.  Supón que as chicharras  saltadoras se 
extinguiron en ambos lugares. Cal das seguintes sería a mellor predición e explicación do efecto que tería 
este feito nas redes tróficas?

 A. O efecto sería maior na rede trófica A porque a avespa parasita só ten unha fonte de comida na 
rede A.

 B. O efecto sería maior na rede trófica A porque a avespa parasita ten varias fontes de comida na 
rede A

 C. O efecto sería maior na rede trófica B porque a avespa parasita só ten unha fonte de comida na 
rede B.

 D. O efecto sería maior na rede trófica B porque a avespa parasita ten varias fontes de comida na 
rede B.
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O CAMBIO CLIMÁTICO

Que actividades humanas contribúen ao cambio climático?. A combustión do carbón, a gasolina e o gas 
natural,  así  como  a  deforestación  e  diversas  prácticas  agrícolas  e  industriais,  están  a  alterar  a 
composición da atmosfera e contribuíndo ao cambio climático. Estas actividades humanas levaron a un 
aumento da concentración de partículas e gases de efecto invernadoiro, na atmosfera.

A importancia relativa dos principais causantes do cambio de temperatura represéntase na figura I.

FIGURA I

Importancia relativa dos principais causantes do cambio de temperatura da atmosfera

ARREFRIAMENTO IMPORTANCIA RELATIVA QUECEMENTO

Dióxido de carbono

Metano

Partículas

Efecto das partículas nas nubes

Efecto coñecido Efecto posible

A figura I mostra que o aumento das concentracións de dióxido de carbono e de  metano produce un 
quentamento.  O  aumento  das  concentracións  de  partículas  dá lugar  a  dous  tipos  de  enfriamentos, 
chamados “Partículas” e “Efectos das partículas nas nubes”.

As barras que se estenden desde a liña do centro cara á dereita indican un quentamento. As barras que 
se estenden desde a liña do centro cara á esquerda indican un enfriamento. Os efectos relativos das 
“Partículas” e “Efectos de as partículas en as nubes” son bastante dudosos: en cada caso, o efecto 
posible está dentro do intervalo representado pol a barra gris clara.

Fonte: Us Global Change Research Information Office. Adaptado de http://www.gcrio.org/ipcc/qa/04.html

CUESTIÓNS:

1.- Utiliza a información da figura I para desenvolver un argumento que apoie a  redución da emisión de 
dióxido de carbono polas actividades humanas mencionadas.
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TRABALLO CON COMPETENCIAS ITEMS LIBERADOS DE PISA

O CHOCOLATE

Un artigo de periódico contaba a historia dunha estudante de 22 anos, chamada  Jessica, que seguiu 
unha dieta baseada no chocolate. Pretendía manterse saudable, cun peso estable de 50 quilos, mentres 
comía 90 barriñas de chocolate á semana e prescindía do resto da comida, agás unha «comida normal» 
cada cinco días. Unha experta en nutrición comentou: 

“Estou sorprendida de que alguén poda vivir cunha dieta como esta. As graxas proporciónanlle a enerxía  
necesaria para vivir, pero non segue unha dieta equilibrada. No chocolate existen algúns minerais e  
nutrientes, pero non obtén as vitaminas suficientes. Máis adiante, podería sufrir serios problemas de  
saúde.”

Resume dun artigo do periódico Daily Mail do 30 de marzo de 1998 

CUESTIÓNS:

1.- Nun libro no que se fala de valores nutricionais menciónanse os seguintes datos acerca do chocolate. 
Supón que todos estes datos son aplicables ao tipo de chocolate  que come, frecuentemente,  Jessica. 
Tamén, considera que cada barriña de chocolate que come ten un peso de 100 gramos.

Táboa 1.- Contido nutritivo de 100 g de chocolate

Proteínas Graxas Glícidos 
Minerais Vitaminas 

Enerxía Total
Calcio Ferro A B C

5 g 32 g 51 g 50 mg 4 mg ----- 0,20 mg ----- 2142 kJ

Segundo os datos da táboa 100 gramos de chocolate conteñen 32 gramos de graxas e proporcionan 2142 
kJ de enerxía. A nutricionista afirmou: “As graxas proporcionánlle a enerxía  para vivir...”. Se alguén come 
100 gramos de chocolate, toda a súa enerxía (2142 kJ) procede dos 32 gramos de graxas? Explica a túa 
resposta utilizando os datos da táboa.

2.- Os expertos en nutrición afirman que Jessica  “...  Non obtén as vitaminas suficientes”. Unha desas 
vitaminas que non conten o chocolate é a vitamina C. Quizais podería compensar esta carencia de vitamina 
C incluíndo algún alimento que conteña un alto porcentaxe de vitamina C na “comida normal que fai cada 
cinco días”. Aquí tes unha lista de tipos de alimentos:   1. Peixe.   2. Froita.   3. Arroz.   4. Vexetais.

Que dous tipos de alimentos, dos que aparecen nesta lista, recomendarías a Jessica para que puidera 
compensar a carencia de vitamina C?

 A.  1 e 2

 B.  1 e 3

 C.  1 e 4

 D.  2 e 3

 E.  2 e 4

 F.  3 e 4
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OS CLONS DO CUXO

En febreiro de 1993 un equipo de investigadores do Instituto Nacional de investigacións Agropecuarias 
en Bresson-Villiers (Francia) logrou producir cinco clons de cuxos. A produción dos clons (animais co 
mesmo material xenético, aínda que nacidos de cinco vacas diferentes) foi un proceso complicado:

Primeiro, os investigadores extraíron ao redor de trinta óvulos dunha vaca (supoñamos que o nome da 
vaca era Branca ). 

Os investigadores sacaron o núcleo de cada un dos óvulos extraídos de Branca. 

Logo, os investigadores colleron un embrión doutra vaca (chamarémola 
Marela). Este embrión tiña ao redor de trinta células. Os investigadores 
separaron a bola de células de Marela en células individuais. Despois os 
investigadores quitaron o núcleo de cada unha destas células individuais. 
Cada  núcleo  foi  inxectado,  separadamente,  en  cada  unha  das  trinta 
células  procedentes  de  Branca  (células  ás  que  anteriormente  se  lles 
quitara o seu núcleo).

Por último, os trinta óvulos inxectados implantáronse en trinta vacas portadoras.  Nove meses máis 
tarde,  cinco  das  vacas  portadoras  pariron os  clons  de  cuxo.  Un dos  investigadores  dixo  que  unha 
aplicación  a  gran  escala  desta  técnica  de  clonación  podería  ser  economicamente  rendible  para  os 
gandeiros.

Fonte: Corinne Bensimon, Libération, marzo de 1993

CUESTIÓNS:

1.- Os resultados confirmaron a idea principal estudada nos experimentos franceses en vacas, Cal foi a idea 
principal que se estudou neste experimento?

2.- Cal da/s seguinte/s frases é/son verdadeira/s? Marca Si ou Non, en cada caso.

Frase Verdade?
Os cinco cuxos teñen o mesmo tipo de xenes  Si  Non

Os cinco cuxos teñen o mesmo sexo  Si  Non

O pelo dos cinco cuxos é da mesmo cor:  Si  Non
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