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1.  JULIOL 2015. PREGUNTA B2. CONTAMINACIÓ ACÚSTICA
El so es defineix com una variació de la pressió de l’aire que pot ser detectada per l’oïda humana; sol 
descriure’s mitjançant certs paràmetres físics com ara la intensitat i la freqüència.
 Qüesti. a) Dibuixeu una escala i assenyaleu-hi deu fonts emissores de soroll (naturals o originades per 
l’home), ordenades per la seua intensitat. En quines unitats es mesura la dita intensitat?
 Qüesti. b) Definiu els conceptes de soroll i de contaminació acústica, i discutiu si es tracta de conceptes 
equivalents.
 Qüesti. c) Enumereu quatre efectes del soroll en la salut humana i comenteu-ne un.
 Qüesti. d) Citeu dues mesures preventives i dues mesures correctores de la contaminació acústica.

2. JULIOL 2013. PREGUNTA A1. CONTAMINACIÓ DE L'AIRE
“Un anticicló persistent que oscil·la des de fa mesos entorn del golf  de Biscaia està disparant els nivells 
de contaminació de les grans ciutats, especialment a Barcelona i Madrid, però també en altres urbs, 
com Sevilla, on les boines de pol·lució són menys habituals… Barcelona s’ha alçat aquest dissabte amb 
una espessa boina de contaminació després d'una setmana en què la mitjana de pol·lució de partícules 
contaminants va aconseguir els 70 micrograms per metre cúbic en ple centre urbà. La normativa de la 
UE exigeix no sobrepassar els 40 micrograms de mitjana, però, sense pluges que dispersen aquests 
contaminants, les grans ciutats solen superar diàriament aquests límits …”.
EL PAÍS, 28 de febrer de 2012
 Qüesti. a) Explique per què la persistència d'una situació anticiclònica afavoreix la formació d'espesses
boines de contaminació sobre les grans ciutats. Indique dos processos relacionats amb la contaminació
atmosfèrica que influïsquen en el canvi climàtic global.
 Qüesti. b) Diferencie entre boirum (smog) fotoquímic i boirum (smog) industrial o àcid.
 Qüesti. c) Comente l'origen dels contaminants atmosfèrics en les grans ciutats. Cite els principals grups
de substàncies que ocasionen la contaminació atmosfèrica.
 Qüesti. d) Cite cinc efectes que poden produir-se si se sobrepassen les concentracions de 
contaminants establides per la normativa.

 2. JUNY 2011. PREGUNTA A1. ATMOSFERA I CONTAMINANTS ATMOSFÈRICS
Qüesti. a) Quins són els constituents principals de l'atmosfera?. Indiqueu la seua distribució en
percentatge o, almenys, quins són majoritaris i minoritaris.
 Qüesti. b) Què són els contaminants atmosfèrics?. En què es diferencien els contaminants primaris i els
secundaris?. Citeu cinc que considereu importants i indiqueu si són primaris o secundaris (poden ser 
tots del mateix tipus).
 Qüesti. c) Seleccioneu-ne, de la llista de contaminants que heu citat, dos i comenteu quins efectes 
tenen sobre la salut o sobre el medi ambient.
 Qüesti. d) Expliqueu en què consisteix el fenomen conegut com smog.

3. SETEMBRE 2009. PREGUNTA 3A. PLUJA ÀCIDA
Qüesti. a) Què enteneu per pluja àcida?
 Qüesti. b) Hi ha causes naturals i antròpiques que la 
provoquen, però quines us semblen les més 
rellevants?
Comenteu dues.
 Qüesti. c) Quins efectes té la pluja àcida sobre les 
plantes?, i sobre els sòls?
 Qüesti. d) Quines mesures per a la reducció de la pluja 
àcida podeu aconsellar?
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4. JUNY 2009. PREGUNTA 1A. 
CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA 
Qüesti. a) L’esquema representa el cicle 
de la pluja àcida. Comenteu-lo.
Qüesti. b) Descriviu les reaccions 
químiques principals que donen lloc a la 
pluja àcida.
Q ü e s t i . c ) A n o m e n e u d u e s 
conseqüències ambientals de la pluja 
àcida sobre la biosfera. Comenteu-ne 
una.
Qüesti. d) En què consisteix el mal de la 
pedra? Escriviu les reaccions químiques 
principals que hi tenen lloc.

5. JUNY 2008. PREGUNTA 3B. ATMOSFERA I CONTAMINANTS
Qüesti. a. Anomeneu els quatre gasos majoritaris que constitueixen l’atmosfera i tres gasos que es
consideren contaminants.
Qüesti. b. Conceptes d’emissió i d’immissió, contaminant primari, contaminant secundari i  temps de 
residència
Qüesti. c. Enumereu almenys tres problemes ambientals globals derivats de la contaminació 
atmosfèrica i expliqueu-ne un.
Qüesti. d. Indiqueu els efectes dels contaminants derivats del sofre en els éssers humans, en els 
vegetals i en els materials.

6. PREGUNTA 3B. CONTAMINACIÓ ACÚSTICA
El so es defineix com una variació de la pressió de l’aire que pot ser detectada per l’oïda humana; sol 
descriure’s mitjançant certs paràmetres físics com la intensitat i la freqü.ncia.
Qüesti. a. Comenteu el dibuix adjunt.
Qüesti. b. Definiu els conceptes de soroll i de contaminació acústica, i discutiu si es tracta de conceptes 
equivalents.
Qüesti. c. Enumereu quatre efectes del soroll en la salut humana i descriviu-ne un.
Qüesti. d. Citeu dues mesures preventives i dues mesures correctores de la contaminació acústica.


