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ACTIVITATS D’AVALUACIÓ
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10. UN MÓN FELIÇ?

UNITAT 3

ACTIVITATS D’AVALUACIÓ

Marca la resposta correcta. Tingues en compte que només n’hi ha una:
1.- L’activitat humana
sempre ha estat respectuosa amb el medi ambient
no va provocar grans impactes ambientals abans de la revolució industrial
només ha provocat grans impactes ambientals a partir de la revolució industrial
no és determinant en l’evolució dels problemes mediambientals
2.- La transició demogràfica
es va produir el segle passat a tot el món
és la principal causa de l’augment de la població mundial
és la principal causa de l’augment de la població europea
encara no s’ha produït als països no desenvolupats
3.- Si, abans de la construcció d’una carretera, ja es contempla la creació
de corredors perquè els animals puguin travessar-la sense perill, s’han
pres
mesures preventives
mesures correctores
mesures ambientals
mesures animals
4.- Les previsions indiquen que, en els propers anys, la temperatura mitjana del planeta
es mantindrà constant
augmentarà
disminuirà
provocarà un aprimament de la capa d’ozó
5.- Una de les conseqüències de la pluja àcida és
l’augment de la temperatura del planeta
l’augment de la concentració d’ozó
la pèrdua dels gels polars
la pèrdua del patrimoni històric
6.- L’afebliment de la capa d’ozó és causada principalment
pel CO2
pels CFC
pels òxids de nitrogen
pel vapor d’aigua
7.- La contaminació atmosfèrica urbana
només afecta els països desenvolupats
només afecta les zones rurals
afecta les ciutats dels països desenvolupats i no desenvolupats
afecta de la mateixa manera les zones rurals i les urbanes

Els residus orgànics
no contaminen l’aigua
sí contaminen l’aigua
afavoreixen l’aparició de superparàsits
afavoreixen la biodiversitat

10.- La tala dels arbres de les conques fluvials
genera pluja àcida
fa disminuir el gruix de la capa d’ozó
provoca la desaparició dels deltes
provoca esllavissaments de terres
11.- La contaminació marina amb petroli
generalment es produeix de forma accidental
no provoca mortalitat d’organismes
únicament és perjudicial per a les aus pesqueres
provoca la mort de molts organismes
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8.- L’activitat agrícola
no contamina mai les aigües dolces
contamina les aigües dolces si utilitza productes agroquímics
sempre contamina les aigües dolces
és perjudicial per a l’ésser humà

14.- La sobreexplotació d’un bosc
impedeix un desenvolupament sostenible
comporta un desenvolupament sostenible
permet un millor repartiment de la riquesa
provoca un augment de la biodiversitat
15.- El biogàs
és el gas natural que consumim habitualment
és un gas obtingut a partir de la fermentació del petroli
és un gas obtingut a partir de la fermentació d’excrements
és un gas obtingut a partir de la fermentació dels plàstics
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13.- Generalment, la deforestació dels boscos tropicals s’inicia amb
plagues d’insectes
plagues de fongs
el conreu de les terres
l’explotació de la fusta
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12.- Una de les conseqüències de la deforestació dels boscos tropicals és
la pèrdua de biodiversitat
l’excés de biodiversitat
l’augment de la pluja àcida
l’augment dels residus sòlids
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16.- El paper ecològic
és menys respectuós amb el medi ambient que el paper reciclat
s’obté a partir del reciclatge del paper
s’obté seguint el mateix procediment que per a l’elaboració de paper reciclat, però de manera més casolana
no necessita aigua en el seu procés d’elaboració
17.- El reciclatge de metalls
requereix un consum de combustible superior al que requereix
l’obtenció de metall no reciclat
redueix la contaminació atmosfèrica
encara no es pot fer
permet obtenir metalls de més qualitat
18.- La incineració de residus sòlids a baixa temperatura genera unes
substàncies tòxiques anomenades
nitrits
nitrats
dioxines
halons
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19.- L’energia eòlica
és un tipus d’energia solar
és l’energia del vent
és un tipus d’energia geotèrmica
és l’energia de les marees
20.- Els pannells solars
són aerogeneradors
generen molta contaminació
escalfen l’aigua
produeixen electricitat

