
ACTIVIDADES

Bioloxía e Xeoloxía 
4º ESO



Actividades de repaso Tema 1

1. Fai un esquema que represente o ciclo das rochas.
2. Define e diferencia os seguintes procesos en internos e externos: meteorización, transporte, 

erosión, sedimentación, diaxénese, metamorfismo, magmatismo. 
3. Define gradiente xeotérmico.
4. Fai un esquema que represente a estrutura interna da Terra.
5. Describe a composición das capas terrestres.
6. Indica as diferenzas entre a litosfera continental e a oceánica. 
7. Como se pensaba que se formaran as rochas antes da aparición da xeoloxía científica no 

século XVIII?
8. Que atopou Hutton en Sicar Point para sustentar a súa hipótese?
9. Como explicaba Hutton a orixe das rochas?
10. Explica como eran as teorías fixistas do século XIX e principios do século XX.
11. Indica que probas aducía Wegener para sustentar a súa hipótese.
12. Indica os defectos que tiña a hipótese de Wegener.
13. Explica a aportación de Joseph Barrel á ciencia.
14. Define astenosfera e discute se existe ou non.
15. Que supuxo a invención do sonar para a investigación xeolóxica?
16. Explica como son as idades das rochas dos fondos oceánicos e que consecuencia se pode 

derivar de este feito.
17. Explica a aportación de Harry Hess á ciencia.
18. Explica a aportación de Arthur Holmes á ciencia.
19. Explica como é o magnetismo das rochas dos fondos oceánicos e que consecuencia se pode 

derivar de este feito.
20. Define plano de Benioff. Como se relaciona coas placas litosféricas?
21. Explica a aportación de Tuzo Wilson á ciencia.
22. Explica a distribución de volcáns e terremotos na Terra en función da tectónica de placas.



Actividades de repaso Tema 2

1. Describe a dinámica do núcleo terrestre e as súas consecuencias.
2. Describe a dinámica do manto terrestre e as súas consecuencias.
3. Define solifluxión.
4. Describe un penacho térmico.
5. Diferencia os tipos de litosfera.
6. Nomea as grandes placas litosféricas e algunhas das placas pequenas. Indica o tipo de placa 

que son cada unha delas.
7. Fai un esquema e describe os catro tipos de bordos de placa.
8. Indica as principais características dunha zona de subdución.
9. Indica as principais características dunha dorsal oceánica.
10. Indica as principais características dunha falla transformante.
11. Indica as principais características dun oróxeno térmico
12. Indica as principais características dun arco de illas
13. Indica as principais características dun oróxeno de colisión.
14. Indica as principais características dun punto quente.
15. Indica as principais características dunas meseta continental.
16. Indica as principais características dun oróxeno intraplaca.
17. Explica brevemente o ciclo de Wilson.
18. Define deformación elástica, plástica e fráxil e indica que fenómenos xeolóxicos orixinan.
19. Define diáclase e indica as causas que as orixinan.
20. Define pregamento e describe os tipos de pregamentos.
21. Fai un esquema que amose os elementos dun pregamento.
22. Define falla e describe os tipos de fallas.
23. Fai un esquema que amose os elementos dunha falla.
24. Define manto de corremento.
25. Define risco xeolóxico e describe catro exemplos.



Actividades de repaso Tema 3

1. Escribe os catro principios da teoría celular.
2. Enuncia os niveis de organización da materia e diferencia os niveis bióticos dos abióticos.
3. Indica as diferencias e semellanzas que existen entre as células eucariotas e procariotas.
4. Fai un esquema dunha célula procariota e sinala as súas partes.
5. Exercicio: identificar orgánulos celulares nunha ilustración.
6. Exercicio: relacionar orgánulos celulares coas súas funcións.
7. Debuxa un cromosoma e rotula as súas partes.
8. Define organismos haploides e diploides.
9. Define cariotipo e cariograma.
10. Fai un esquema do ciclo celular e rotula as súas partes.
11. Exercicio: identificar etapas da mitose e da meiose nunha ilustración.
12. Explica o significado biolóxico da meiose.
13. Indica as semellanzas e diferenzas entre mitose e meiose.



Actividades de repaso Tema 4

1. Define xeración espontánea.
2. Explica o experimento de Redi.
3. Explica o experimento de Pasteur.
4. Explica o experimento de Miller.
5. Explica a teoría actual da orixe da vida.
6. Diferencia entre teorías fixistas e teorías evolucionistas.
7. Indica os principais postulados do lamarckismo.
8. Indica os principais postulados do darwinismo.
9. Define mutación e explica o seu significado evolutivo.
10.Describe os principais tipos de mutación.
11.Explica as causas da variabilidade xenética.
12.Define presión de selección.
13.Define adaptación.
14.Enumera as principais probas da evolución.
15.Indica os principais postulados do neodarwinismo.
16.Indica os principais postulados do equilibrio puntuado.
17.Explica o concepto de especiación.
18.Debuxa unha árbore filoxenética dos homínidos.
19.Indica as principais características do proceso de hominización.



Actividades de repaso Tema 5

1. Define actualismo e explica o seu significado científico.
2. Define uniformismo e explica o seu significado científico.
3. Explica como cambiou a percepción da idade da Terra ao longo da historia.
4. Diferencia entre métodos absolutos e relativos de xeocronoloxía. Exemplos.
5. Enuncia o principio de superposición dos estratos e explica o seu significado científico. 
6. Enuncia o principio de superposición dos procesos xeolóxicos e explica o seu significado científico.
7. Enuncia o principio de correlación e explica o seu significado científico.
8. Define estratigrafía.
9. Define anatomía comparada.
10.Explica como se forman os fósiles.
11.Fai un esquema do tempo xeolóxico.
12.Describe as principais características do eón Hádico
13.Describe s principais características do eón Arqueozoico.
14.Describe as principais características do eón Proterozoico
15.Describe as principais características da era Paleozoica.
16.Describe as principais características da era Mesozoica.



Actividades de repaso Tema 6

1. Describe a estrutura dun nucleótido.
2. Indica as semellanzas e diferenzas que existen entre o ADN e o ARN.
3. Describe a estrutura do ADN.
4. Describe os catro tipos de ARN e indica as súas funcións.
5. Describe a replicación do ADN.
6. ¿Para que serve a replicación do ADN?
7. Define xene e xenoma.
8. Define mutación e describe algún exemplo de cada un dos tres tipos de mutación.
9. Describe a transcrición.
10.Describe a tradución.
11.Explica o concepto de código xenético.
12.Define biotecnoloxía
13.Indica dous exemplos de cada un dos cinco tipos de biotecnoloxía.
14.Define enxeñaría xenética, encima de restrición, vector de transferencia e ADN-ligasa.
15.Explica unha técnica de enxenaría xenética.
16.Describe dúas aplicacións da enxeñaría xenética.
17.Define organismo transxénico e indica tres exemplos de alimentos transxénicos.
18.Explica como se realiza a clonación.
19.Describe o Proxecto Xenoma Humano.
20.Exercicio: dada unha secuencia de ADN, escribir a secuencia correspondente de ARNm e a secuencia de aminoácidos 

que codifica.



Actividades de repaso Tema 7

1. Diferencia reprodución sexual e asexual.
2. Define xene, locus e alelo.
3. Diferencia individuos homocigóticos e heterocigóticos para un carácter.
4. Diferencia carácter dominante e recesivo.
5. Diferencia entre xenotipo e fenotipo.
6. Diferencia entre organismos monoicos e dioicos.
7. Define herdanza con dominancia simple. Exemplo.
8. Define herdanza intermedia. Exemplo.
9. Define herdanza codominante. Exemplo.
10.Enumera as principais técnicas de diagnóstico prenatal e indica como se realizan.
11.Explica as formas de determinación xenética do sexo.
12.Describe as principais alteracións cromosómicas na especie humana.
13.Define herdanza ligada ao sexo. Exemplo.
14.Describe o daltonismo e a hemofilia.
15.Exercicio: problema de xenética.
16.Define organismo transxénico e indica tres exemplos de alimentos transxénicos.
17.Explica como se realiza a clonación.
18.Describe o Proxecto Xenoma Humano.
19.Exercicio: dada unha secuencia de ADN, escribir a secuencia correspondente de ARNm e a secuencia de aminoácidos 

que codifica.



Actividades de repaso Tema 8

1. Define medio natural.
2. Explica que é un factor limitante.
3. Define factores abióticos. Exemplos.
4. Define relacións intraespecíficas. Enumera cinco exemplos.
5. Describe tres exemplos de relacións intraespecíficas.
6. Define relacións interespecíficas. Enumera cinco exemplos.
7. Describe tres exemplos de relacións interespecíficas. 
8. Define adaptación e explica dúas adaptacións á temperatura e dúas á vida no medio acuático.
9. Define ecosistema.
10.Define ecoloxía
11.Diferencia biótopo de biocenose.
12.Define bioma e enunera os principais.
13.Define produtores primarios. Exemplos.
14.Define descompoñedores. Exemplos.
15.Diferencia cadea trófica de rede trófica.
16.Explica que é unha pirámide ecolóxica. Exemplos.
17.Define hábitat. Exemplos.
18.Explica que é o nicho ecolóxico dunha especie. Exemplos.
19.Explica como se forma e como se desenvolve un solo.



Actividades de repaso Tema 9

1. Explica a relación entre o fluxo de enerxía e o ciclo de materia dun ecosistema.
2. Define biomasa.
3. Define produción e indica que tipos de produción se distinguen nun ecosistema. 
4. Diferencia produción bruta de produción neta.
5. Diferencia produción de produtividade.
6. Define ciclo bioxeoquímico. Enumera os máis importantes.
7. Explica o ciclo do carbono.
8. Explica que é o equilibrio dun ecosistema e porque se mantén.
9. Explica que son os cambios rítmicos dos ecosistemas. Exemplos.
10.Define sucesión ecolóxica. 
11.Explica os cambios que experimenta un ecosistema durante a sucesión ecolóxica.
12.Explica que é unha comunidade clímax.
13.Diferencia unha sucesión primaria dunha sucesión secundaria.
14.Define capacidade de carga dun ecosistema.
15.Explica a estratexia do R. Exemplos. 
16.Explica a estratexia do K. Exemplos. 
17.Define praga. Exemplos.
18.Explica dous métodos de control das pragas.
19.Diferencia entre recurso e reserva natural. Exemplos.
20.Define impacto ambiental. Exemplos.
21.Define Avaliación de Impacto Ambiental.
22.Define Espazo Natural Protexido. Exemplos.


