
MATERIAL FOTOCOPIABLE 10Ciencias Sociais 5.º EP. Unidade 2

avaliación  O clima

Nome:                                          Data:                    Curso:                 2
unidade

 1   Indica que instrumentos aparecen representados, que miden e que medida usan.
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Valor da resposta correcta: 2 Ptos. Puntuación obtida 

2  Sinala se as seguintes oracións son verdadeiras (V) ou falsas (F) e corrixe as falsas.

A. Canto máis elevado é un lugar respecto ao nivel do mar máis baixa é a temperatura.  

B. As zonas próximas ao ecuador son máis frías porque os raios solares son menos intensos.  

C. O clima é o estado da atmosfera nun lugar e un momento determinados.  

D. A presión atmosférica é o resultado do peso do aire sobre a Terra.  

Valor da resposta correcta: 2 Ptos. Puntuación obtida 

3  Relaciona cada u  nha destas fotos cu  nha zona climática do planeta
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Valor da resposta correcta: 1 Pto. Puntuación obtida 
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 4  Le o seguinte texto e realiza as actividades.

España é un país cu  nha considerable diversidade de 
climas. Aínda que a Península Ibérica se encontra nu 
nha zona climática temperada, dáse u  nha gran diferen
za, por exemplo, entre o clima galego e o murciano, ou 
entre o clima dos Pireneos e o de Madrid.  Por outro 
lado, as illas Canarias sitúanse moito máis ao sur que o 
resto dos territorios españois, próximas ao deserto afri
cano. Por estas razóns o seu clima é caloroso e as chu
vias son escasas.

a) Relaciona cada u  nha das localizacións que aparecen no texto cun tipo de clima e paisaxe.

 

Comunidade de 
Madrid

Galicia

Rexión de Murcia

Pireneos

Illas Canarias

LOCaLiZaCiÓn

oceánico

subtropical 

meditarráneo

montaña

continentalizado

CLiMa

piñeiros canarios

aciñeiras e sobreiras

matogueira mediterránea

carballos e castiñeiros

abetos, piñeiros, pastos

VexetaCiÓn

b) Contesta o cuestionario.

● En cal dos climas citados chove de forma constante?  

● En cal vai máis frío no inverno?  

● Cal ten máis diferenza entre temperaturas no verán e no inverno?  

● A cal deles corresponde a fotografía?  

c)  Relaciona cada efecto do cambio climático coa variedade de clima español á que máis pode afectar.

Valor da resposta correcta: 5 Ptos. Puntuación obtida 
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