
 

 
 

 
 
 

EXAMENS DEL TERCER TRIMESTRE. 

 

Per acabar el treball de fitxes aneu a fer un SIMULACRE del que 

podria haver estat l’examen de la unitat 14 i l’examen del TERCER 

TRIMESTRE. 

Copieu les preguntes(inclòs el dibuix de la pregunta 2) i respostes en la 

llibreta. 

 

EXAMEN DEL TEMA 14 

 
1. Quina diferència hi ha entre el magma i la lava? Per què són sòlides l’escorça i el mantell 

terrestres si la temperatura que hi ha a les dues capes (1300 ºC) és suficient per a fondre les 
roques en un laboratori? 

 
 
 
 
2. Posa nom en la figura següent a les parts del volcà assenyalades amb fletxes. 

 
 
3. Assenyala si les característiques següents corresponen a una activitat volcànica explosiva o 

efusiva. 

a) Els gasos escapen sense violència. ..............................................................................................  

b) És freqüent la formació de núvols ardents. ...................................................................................  

c) La lava, molt viscosa, se solidifica i obstrueix els conductes d’eixida. ...........................................  

d) Es formen abundants piroclastos. .................................................................................................  

e) La lava, pobra en sílice, ix a alta temperatura. ..............................................................................  

 
4. Què són els piroclastos i de quins tipus poden ser? 
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5. Substitueix els espais pels termes adequats a les definicions en les frases següents. 

a) Un terratrèmol és la vibració del terreny produïda per …………………...…………………… . 

b) El lloc on es produeix el terratrèmol s’anomena …………………...…………………..; a partir 
d’aquest es propaguen ……………………………………………………… en totes les direccions. 

c) El punt de la superfície terrestre més pròxim a l’origen del sisme s’anomena ………. . 

 
 

6. És el mateix magnitud que intensitat sísmica? Per què? 

 
 
 
 
7. Quines són les principals mesures de prevenció de terratrèmols? 

 
 
 
 
 
8. Descriu les característiques fonamentals dels quatre tipus de relleu oceànic i indica quins es 

corresponen amb límits de plaques i per què. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Quines proves coneixes del moviment de les plaques? 

 
 
 
 
 
 
10. Què faries en cas que es produïra un terratrèmol mentre estàs a classe? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

EXAMEN DEL TERCER TRIMESTRE 
 

 
 
1.  

De les afirmacions següents, digues quines són vertaderes (V) i quines falses (F). 

a) Dues zones amb les mateixes roques tindran la mateixa morfologia. 

b) La funció de la gravetat no és important en el modelatge terrestre. 

c) El clima modela el relleu; per tant, zones amb el mateix clima tindran el mateix relleu. 

d) De tots els agents geològics, són les aigües superficials les que més intervenen en el modelatge 
dels continents. 

 

2. Uneix cada paraula amb la definició correcta. 

a) Diàclasi     1. Relleu granític suau 

b) Caos de boles   2. Protuberància granítica suaument arredonida  

c) Tor     3. Paisatge de boles 

d) Dom     4. Esquerda en plans 

 

3. De les afirmacions següents, digues quines són vertaderes (V) i quines falses (F). 

a) Les aigües superficials procedeixen només de la neu, ja que aquesta, en fondre’s a la primavera, 
origina els rius. 

b) Els torrents porten aigua només en algunes èpoques, i no tot l’any. 

c) L’aigua de les precipitacions corre per la superfície per a formar rius, rierols, etc. 

d) Les aigües de rierada es deuen a precipitacions fortes en zones de gran pendent i no tenen un llit 
fix. 

 

4. Assenyala l’afirmació correcta. 

a) El nivell freàtic d’un aqüífer marca el límit superior de la zona de ventilació. 

b)  Els aqüífers sempre es produeixen als llocs pròxims als rius. 

c) Els aqüífers són acumulacions d’aigües subterrànies que poden explotar-se amb pous.  

d) Els aqüífers es formen en les zones on les roques són solubles en aigua. 

 

5. Relaciona els modelatges següents amb l’agent causant. 

a) Ivons     1. Mar 

b) Caldera     2. Vent 

c) Meandres     3. Aigües de rierada 

d) Platges     4. Vulcanisme 

e) Regalls     5. Rius 

f)                    Deserts d’arena               6. Glaceres 

 

 



 

 

 

 

6.  
De les afirmacions següents, digues quines són vertaderes (V) i quines falses (F). 

a) El gel glacial es forma per compactació i per fusió i regel. 

b) La zona més alta d’una glacera alpina és la llengua. 

c) Les morenes són una part dels casquets glacials.  

d) Les glaceres es classifiquen en glaceres alpines i casquets glacials. 

e) El circ és la zona d’acumulació de les aigües salvatges. 

  

7. Quin procés origina un desert pedregós? 

a) Deflació.  

b) Abrasió eòlica. 

c) Vent. 

d) Erosió alveolar. 

 

8. Indica quin dels llistats següents inclou únicament formes litorals de sedimentació. 

a) Fletxa, barra, badia, delta. 

b) Platja, fletxa, barra, delta.  

c) Fletxa, barra, plataforma d’abrasió, tómbol. 

d) Platja, fletxa, rasa, barra. 

 

9. De les característiques següents, assenyala aquelles pròpies d’una activitat volcànica 
explosiva. 

a) Els gasos escapen sense violència. 

b) És freqüent la formació de núvols ardents. 

c) La lava, molt viscosa, solidifica i obstrueix els conductes d’eixida. 

d) Es formen abundants piroclastos. 

e) La lava ix a grans temperatures i forma colades volcàniques. 

 

10. De les afirmacions següents, digues quines són vertaderes (V) i quines falses (F). 

a) El lloc on s’origina un sisme s’anomena epicentre. 

b) Per a registrar i mesurar els terratrèmols s’utilitza el sismògraf. 

c) La magnitud dels terratrèmols es mesura amb l’escala de Richter. 

d) La intensitat d’un terratrèmol indica la quantitat d’energia que s’allibera. 

 

 

AL FINAL DE SETMANA US  ENVIE LES SOLUCIONES I 

S’AUTOAVALUEU. 

 

El treball es podrà lliurar fins el 5 de juny. 



 

 


