
CIENCIAS APLICADAS Á ACTIVIDADE PROFESIONAL 4º ESO 

Ola a tod@! 

Primeiro de todo quero informarvos de que na aula virtual do instituto creei un curso 
para a materia de Ciencias Aplicadas. O seu nome é: CAAP 4º ESO. Unha vez que 
clicades sobre el ábrese unha pestana de "acceso como convidado" no que tendes que 
escribir o contrasinal que vos pasei. Se algún de vós non pode facelo, contactade 
comigo a través do seguinte correo: 

ChefaBIOXEO@gmail.com 

É importante que poidades entrar pois nel, ademais deste documento, atoparedes a 
presentación do último tema e un cómic sobre o solo que quero que leades e 
traballedes a través dunha serie de actividades. 

Para estes días sen clase vos propoño as seguintes tarefas: 

 Poñede ao día a libreta/guións de laboratorio

 Facede os 

. Respondede a todas as cuestións 
que veñen nelas. 

exercicios relacionados co tema 7

 Lede o cómic "Vivir no solo" que tendes na aula virtual e respondede na libreta ás 
preguntas que se propoñen. 

 que atopades ao final deste 
documento. Copiade os enunciados na libreta e respondédeos. Cando regresemos 
ao instituto corrixímolos. 

Repito, se tendes algún problema para acceder a aula virtual contactade comigo 

Coidádevos moito. Bkos. 

  

https://www.edu.xunta.gal/centros/iesramoncaamano/aulavirtual2/�


EXERCICIOS TEMA 7 

1. A que chamamos contaminación? 

2. Que se entende por contaminación natural? Pon algúns exemplos. 

3. Como se pode clasificar a contaminación segundo o medio afectado? 

4. Relaciona os seguintes contaminantes co tipo de contaminación correspondente: 

Ruído, residuos radiactivos, construcións en ambientes naturais, luz nocturna das 
cidades, auga de refrixeración dunha central térmica. 

5. Explica que significa que un contaminante sexa non degradable ou que sexa 
biodegradable. Pon exemplos de cada un. 

6. Que é o solo? 

7. En qué escala de tempo se forma o solo? 

8. Explica que é a degradación do solo e que procesos poden contribuír á mesma. 

9. Di qué actividades humanas contribúen á erosión do solo. 

10. Cal dos solos representados nas figuras sufriría máis erosión e por qué? 

 
 

 
 

11. Menciona as prácticas da actividade industrial que poden contaminar o solo, 
indicando cáles serían os contaminantes. 

12. Explica qué actividades agrícolas poden degradar e contaminar os solos. 
 

SOLO B SOLO A 


