
Solucións das actividades Naturais

Avalío os meus logros

1 As relacións son:

1.   Os seres vivos reaccionan...    → B. Función de relación.

Exemplo: a proximidade dunhagacela é un estímulo para un guepardo e provoca nel unha

acción de ataque.

2. Os seres vivos... A.Función de nutrición. Exemplo:A vaca aliméntase de pastos e forraxe.

3 Os seres vivos orixinan... →C. Función de reprodución. Exemplo: O ser humano reprodúcese

para ter descendentes.

2  Estas células reciben o nome de neuronas. O debuxo deberá ser parecido ao seguinte.
 

3. A táboa completa será:

Seresunicelulares: Ameba , paramecio, bacteria, virus.

Seres pluricelulares: Can, ser humano, fento, libélula.

4. As respostas correctas son:

A capa externa que protexe...:pel → e (tacto).

As glándulas que proporcionan...:lagrimais → b (vista)

No oído medio hai unha...: tresosiños → d (oído)

Os alimentos que non...: insípidos→ c (gusto)

Os receptores que se...: olfactivos→ a (olfacto)

5. As relacións serán:
 Vaso sanguíneo... → vea.
Órgano que... → vexiga.
Lugar onde... → boca.Parte do corpo...→ pel.
4. Parte do corpo...→ pel.
5. Músculo que impulsa o... → corazón.
6.Órgano que se enche de... → pulmón.



6. Os aparatos que están relacionados con cada frase serán os seguintes:

Inspira polo naríz, non pola boca → aparatorespiratorio.

Non abuses das lambetadas → aparato dixestivo.

Procura non estar en lugares pechados onde axente fume → aparato respiratorio.

Bebe moita auga e non reteñas os ouriños →aparato excretor.

7. Actividade colectiva. A modo de exemplo:

A fotosíntese é o proceso polo que as plantas producen o seu propio alimento a través da auga
e os sales minerais que obtén do chan a través da raíz, e de dióxido de carbono e luz que captan
as follas a través da clorofila.

A respiración, en cambio, é o proceso polo cal asplantas combinan o osíxeno e a materia orgánica
fabricada na fotosíntese, e obteñen enerxía edióxido de carbono que expulsan.

8. Os enunciados completos son:

Se a raíz principal é o eixe da raíz que medra cara a abaixo, as raíces secundarias son
numerosas ramificacións que medran en horizontal .

Se os talos herbáceos son brandos e delgados,os talos leñosos son ríxidos e grosos.

Se nos fentos as raíces medran cara a abaixo ao longo dun talo horizontal, nos brións hai uns
filamentos que realizan a función de raíz.

Se as árbores de folla caduca perden as follas á vez, os de folla perenne non as perden.

9. As agrupacións son as seguintes:

Medio físico: hábitat, aire, temperatura, auga.
Medio biolóxico: especie, poboación, comunidade biolóxica.

10. Actividade persoal.



Practico competencias

1. As relacións de cada atracción coa letra e o títuloson as seguintes:

1 - D. O celulario.
2 - A. A máquina dos sentidos.
3 - E. A caixa de urxencias.
4 - C. O xardín botánico.
5 - B. Ecosistemas do mundo.

2. As respostas son as indicadas a continuación:
O debuxo será parecido ao seguinte:

É unha célula animal porque non ten parede celular.É unha célula muscular. Forman o tecido muscular.
O tecido muscular encóntrase distribuído por todo o corpo e compón aproximadamente o 45% da
masa dos seres humanos. A súa función principal é o movemento, xa sexa voluntario (andar,
sentar...) ou involuntario (movementos de paredes viscerais e glándulas e dos músculos do
corazón)
Actividade persoal.

3. As descricións son persoais. De esquerda a dereita os sentidos son: gusto, oído, vista, tacto e
olfacto.

4 As actuacións máis adecuadas serán, por orde de prioridade: b - d – e.
Mellor avisar un adulto porque saberá mellor como actuar nestes casos. Se é unha ferida lavarase ben para evitar
infeccións. Se se marea,mellor mantelo deitado e coas pernas levantadas ata que se lle pase.

5. As respostas son as seguintes:Estas follas pertencen a unha planta fanerógama,o álamo branco.
Forma ovalada, beira serrada, co feixe de cor verde e o envés esbrancuxado.
Antes de comer sempre temos que lavar as mans para eliminar os xermes que poidamos ter nelas.

6. Actividade colectiva. Os seres vivos que podemos encontrar no ecosistema a son: a cobra, a libélula, o plancto,
os xuncos de auga e a ra.
Os seres vivos que podemos encontrar no ecosistema b son: a aguia, o esquío, a aciñeira


