
SOCIAIS.
Repaso o aprendido, TEMA 4  E A ELABORCIÓN DUN RESUMO DE 
TODO O TEMA.

O TEMA 5, CO REPASO O APRENDIO, AVALÍA O TEUS LOGROS, 
TRABALLO EN COMPETENCIAS, SERÁN PARA A SEGUINTE QUENDA.

1. De esquerda a dereita e de arribaa abaixo, as palabras que faltan
indícanse en cursiva:
Zona litoral e Comunidade deMadrid... moi poboadas.
Maioritariamente en... cidades.
Zonas pouco… poboadas.
Pola baixa… natalidade.
Polo aumento da… esperanza
de vida.
Pola diminución da mortalidade.
Pola chegada de inmigrantes.
Pola diminución da mortalidade.
Pola chegada de inmigrantes.

2. As frases completas son as que
indicamos a continuación: A distribución da poboación española
é irregular. A zona litoral e a Comunidade de Madrid están moi poboadas e a 
zona interior está pouco poboada.
A poboación española ten unha natalidade baixa e vive maioritariamente
en cidades, Nos últimos anos medrou, sobre todo, pola chegada de 
inmigrantes.
As migracións exteriores de España dos séculos XIX e XX
tiveron como destino América Latina e Europa. A migración
interior máis importante foi o éxodo rural.
Europa caracterízase por ter uncrecemento demográfico débil e
un notable envellecemento da súa poboación.

3. As solucións son:
Falsa. As persoas que traballan e as que están xubiladas forman
parte da poboación activa.
(A poboación activa está formada pola poboación ocupada
e a que está en paro)
Falsa. O crecemento natural e o crecemento real dunha poboación
sempre coinciden. (O crecemento real ten en conta o
saldo migratorio)
Verdadeira. Un pescador pertence ao sector primario, unha
empregada dunha fábrica deconservas de peixe ao sector
secundario e o dependente dunha peixaría ao sector terciario
ou de servizos.



4. Actividade colectiva.

5. Lembraremos como se calculanos seguintes datos:
Crecemento natural: nacementos– defuncións.
Saldo migratorio: inmigrantes –emigrantes.
Crecemento real: crecementonatural + saldo migratorio.
Densidade de poboación: númerode habitantes / superficie(km 2 )

PAÍS A
Crecemento natural: 100 – 18 =
= 82
Saldo migratorio: 300 – 12 =
= 288
Crecemento real: 82 + 288 =
= 370
Densidade de poboación: 20.370 // 200 = 101,85 hab./km 2

PAÍS B
Crecemento natural: 10 – 15 =
= –5
Saldo migratorio: 7 – 18 = –11
Crecemento real: –5 –11 = –16
Densidade de poboación:
4.984 / 100 = 49,84 hab./km 2

PAÍS C
Crecemento natural: 80 – 12 =
= 68
Saldo migratorio: 200 – 5 = 195
Crecemento real: 68 + 195 =
= 263
Densidade de poboación: 8.263/ 50 = 165,26 hab./km 2

CONCLUSIÓNS
1. Sinalaremos que o país B tivo un crecemento negativo,
perdeu habitantes e rematou o ano con menos poboación
que o ano anterior.

2 O país que máis medrou no último ano foi o A (370 habitantes).

3. O país C ten maior densidade de poboación (165, 26
hab./km 2 ).



Solucións das actividades

Avalío os meus logros
1

O máis próximo ao Sol: Mercurio.

O que está rodeado dun sistemade aneis: Saturno.

O que contén máis auga: Terra.

O de maior tamaño: Xúpiter, O máis afastado do Sol: Neptuno.

O máis parecido á Terra: Marte.

2

Conxunto que forman os corpos celestes e o espazo que os contén: 
Universo.

Distancia dun punto da Terra ao Ecuador: Latitude.

Símbolos ou cores que aparecen nun mapa: Lenda.

Instrumento que mide a presión atmosférica: Barómetro.

Movemento de poboación que deixa un territorio para vivir noutro: Migración.

Gráfico de poboación por idade e sexo: Pirámide de poboación.

Lei fundamental do Estado español: Constitución.

Comunidade de 28 países europeos democráticos: Unión Europea.

3

Están representados os paralelos e os meridianos.

Os paralelos referenciados son:Ecuador, Círculo Polar Ártico,Trópico de 
Cancro, Trópico de

Capricornio, Círculo Polar Antártico.

Europa encóntrase no hemisferio Norte. Oceanía, no hemisferio Sur.



1América. / 2. Europa. / 3.Asia. / 4. África. / 5. Oceanía. /6. Antártida.

A. Océano Pacífico. / B. Océano Atlántico. / C. Océano Índico. /D. Océano 
Glacial Ártico. / E.

Océano Glacial Antártico.Segundo a escala do mapa a distancia entre A e B 
é, aproximadamente,

de 14.200 km.

4

Actividade persoal.

5

 Actividade persoal. A modo de exemplo:

2-F As zonas máis densamente poboadas de España son a Comunidade de 
Madrid, a periferia e os
arquipélagos.

3-E A esperanza de vida en Europa é de 77 anos.

4-A maior parte da poboación ocupada en España está no sector servizos e 
no sector secundario.

5-D O crecemento natural é escaso debido á baixa natalidade.

6-B A chegada de emigrantes extracomunitarios contribuíu ao crecemento da
poboación.

6. A soberanía nacional fai referencia ao poder de escoller os representantes 
políticos, que reside no
pobo.O pobo escolle directamente o poder lexislativo: os membros do 
Congreso e do Senado.
O Congreso escolle ao presidente do goberno, e este escolle os ministros.

7. As respostas correctas son:
A Unión Europea está composta por 28 países.
España e Portugal incorporáronse á UE en 1986.



O día da Unión Europea é o 9 de maio.
A bandeira da UE ten tantas estrelas como países a
forman: Non.
O euro compárteno 18 países.
O lema da Unión Europea é: Unida na Diversidade.
A Sede do Consello da Unión Europea está en Bruxelas.

Practico competencias

1. Atravesaremos España, Francia, Bélxica, Alemaña,Dinamarca, Suecia e 
Finlandia.
España (Madrid-1986) – Francia (París-1957) – Bélxica (Bruxelas-1957) – 
Alemaña (Berlín-1957) – Dinamarca (Copenhaguen-1973) – Suecia 
(Estocolmo-1995) – Finlandia (Helsinqui-1995).

Entre Madrid e Helsinqui hai, aproximadamente, uns
3.700 km.

2. Os paralelos son liñas imaxinarias paralelas ao Ecuador que serven para 
medir a latitude. Os meridianos son liñas semicirculares que pasan polos
polos e que serven para medir a lonxitude. A latitude indica a distancia dun 
punto ao Ecuador. A lonxitude indica a distancia dun punto ao meridiano 0
ou de Greenwich. 

52ºN 13ºE: Berlín 41ºN 12ºE: Roma

48ºN 2ºE: París 60ºN 24ºE: Helsinqui

Para viaxar de España a Finlandia debemos adiantaro reloxo unha hora 
porque nos desprazamos cara ao leste e cambiamos de fuso horario.

3. A poboación de Finlandia era en 2013 de 5.434.357
habitantes. Encóntrase entre os países menos
poboados de Europa. A súa densidade é de: 5.434.357 / 303.909 = 17,8
hab/km 2.

A maior parte da poboación concéntrase ao Sur do país e preto da costa.
As zonas máis despoboadas son as situadas ao Norte, debido ao clima 
extremo que hai por encima do Círculo Polar Ártico.

4. Climograma A: clima oceánico (Londres).
Climograma B: clima continental (Helsinqui)
Climograma C: clima mediterráneo (Valencia).



Clima oceánico: temperaturas suaves todo o ano e precipitacións 
abundantes.

Clima continental: invernos fríos e veráns calorosos.
Precipitacións moderadas.

Clima mediterráneo: invernos suaves e veráns calorosos.
Precipitacións escasas.

Vexetación de clima mediterráneo: bosques de piñeiros, sobreiras, aciñeiras, 
carrascas, uz, plantas aromáticas, etc.

Vexetación de clima oceánico: bosques de carballos,faias e castiñeiros, 
fentos e brións, prados naturais.

Vexetación de clima continental: bosques de coníferas(piñeiros e abetos), 
bidueiras, prados naturais.

A mellor época do ano para viaxar a Finlandia é en maio ou xuño porque é 
entón cando as temperaturas son máis suaves e existe menor risco de 
precipitacións.

5. Recibe o nome de Sol de medianoite porque o Sol é visible as 24 horas do
día. Débese a que nas latitudes moi altas a inclinación do eixe de rotación da
Terra fai que o Sol non se oculte nestas zonas.

Outros países europeos que poden ver este fenómeno son: Noruega e 
Rusia.
Nesta mesma época do ano no hemisferio Sur é inverno, e por debaixo do 
Círculo Polar Antártico prodúcese o fenómeno inverso que é o da noite polar.

Consiste en que o Sol non chega a asomar polo horizonte durante máis de 
24 horas.

A última pregunta é de resposta persoal.


