ENERXIAS E CONTAMINACIÓN
1.-Con que traballa de mellor xeito a enerxía Solar?
Rodas
Paneles solares
Ventiladores
Martelos
2.-Donde se poñen os paneis solares?
Na sombra
Donde lle de o vento
No teito ou nun lugar donde lle de o Sol
Baixo Terra
3.-Con que funciona a enerxá eólica?
Auga
Vente
Sol
Gasóleo
4.-Elixe a enerxía que traballa coa auga?
Hidraulica
Eólica
Maremotriz
Solar
5.-Cal é a enerxía que traballa coa calor do centro da Terra?
Meotérmica
Xeomotora
Xeomotriz
Eólica
6.-Cal é a enerxia máis usada en Irlanda?

Eólica
Solar
Hidráulica
Geotérmica
7.-Si nun país hai un relevo paaecido o africano que enerxía crees que sería a máis acta?
Xeotérmica
Mareomotriz
Solar
Todas as anteriores
8.-Como se denomina a mestura homoxénea de compostos orgánicos, principalmente
hidrocarburos insolubles en auga?
Carbón
Uranio
Petróleo
Gas natural
9.-Como se denomina o lixo que orbita alrededor da Terra e que está composto de restos de
satélites e pequenas partículas artificiais?
Lixo electromágnético
Lixo eléctrico
Lixo espacial
Non existe dito lixo
10.-Como se denomina a liberación de sustancias químicas e partículas a atmosfera
alterando a súa composición e supoñendo un risco para a saude das persoas e demáis seres
vivos?
Contaminación hídrica
Contaminasión de suelos
Contaminación atmosférica
Capa de ozono
11.-Como se denomina a contaminación producida pola enerxía nuclear?

Contaminación atmosférica.
Contaminación hídrica
Contaminación radiactiva
Contaminación de suelos
12.- En que ámbito impacta a contaminación?
Na economía
Na radiación ionizante
No medio ambiente.
Na política
13 .-Cales das seguintes respostas non son contaminantes?
Sustancias químicas
Enerxia
Madeira
Rio
14.- Por que é son importantes as enerxías renovables?
Por ser unha solución a problemática ambiental
Por que sí
Por que non
Ningunha das respostas anteriores

15.- Para que sirven as enerxías renovables?
Non sirven para nada
Para algo sirven
Para obter enerxía da natureza
16.- A enerxia solar é contaminante?
Si
Non

17.-A enerxía eólica é unha enerxía non renovable?
Si
Non
Si claro
18 .- A enerxía hidráulica é renovable?
Si
Non
Nunca
19.-A enerxía solar e mellor que a gasolina?
Non por que é contaminante
Si por que é cálida
Si por non ser contaminante
20.-Todos os recursos que utilizamos son potencialmente renovables.
Si
Non

