
Tarefas CS 5ºB. Semana 1-5 xuño 

Estas tarefas non son para entregar. 

Tarefa 1 

Calcula a densidade de poboación de cada unha destas poboacións e escolle a resposta correcta:  

  Albacete: 172693 habitantes e 1125,91 Km2 de superficie.  

Densidade de poboación: 153,38 Hab./Km2 

  Barcelona: 1611822 habitantes e 100,39 Km2 de superficie.  

Densidade de poboación: 16055,6 hab/km2 

  Caspe: 9858 habitantes e 503,33 Km2 de superficie.  

Densidade de poboación: 19,59 hab7km2 

  Santiago de Compostela: 96041 habitantes e 223 Km2 de superficie.  

Densidade de poboación: 430,68 hab/km2 

  Madrid: 3207247 habitantes e 605,77 hab/ Km2 de superficie.  

Densidade de poboación: 5294,77 hab/km2 

Tarefa 2 

Explica que significan estos termos: 

-demografía: Estudo estatístico das poboacións humanas segundo o seu estado e distribución nun momento 
determinado ou segundo a súa evolución histórica. 

-poboación absoluta: Cantidade total de persoas que se censaron nun territorio, sumando e restando a taxa 
de natalidade e a de mortalidade.  

- densidade de poboación: medida de distribución de poboación dun país ou rexión que é equivalente ao 
número de habitantes dividido entre a área onde viven. Exprésase en nº de habitantes / km2 

- poboación urbana: O número de habitantes que ten unha poboación determina se esta é rural ou urbana. 
Unha poboación considérase rural cando ten menos de 2 500 habitantes, mentres que a urbana é aquela 
onde viven máis de 2 500 persoas. 

 

 

 



Tarefa 3 

Observa a poboación destos dous países: 

                  100 habitantes 

                   1 km cuadrado 

 

País 1                                                       país 2 

-Qué poboación absoluta ten cada un deles? 

Pais 1:  1500 habitantes 

País 2 : 1700 habitantes 

-Cal é a súa superficie? 

País 1:  64 km2 

Pais 2:  42km2 

-Calcula a densidade de poboación de cada país. 

País 1: 23,43 hab/km2 

Pais 2: 40,47 hab/km2 

-Coinciden o mais poboado e o de maior densidade? 

Sí. O que mais habitantes ten tamén é o país  mais poboado. 


