
SOLUCIÓNS  

 

REPASO 
 

 

1 a 
 

7.- Altas, acantiladas, relevo. 

 

 8 .-Compróbese a solución no mapa do libro de texto desta unidade. 

 

 9 .-Cantábrica: Dende a desembocadura do Bidasoa ata o cabo de Ortegal. 

Cabos de Estaca de Bares, Busto, Vidio, Peñas, Maior, Allo e Matxitxako; 

as rías de Ribadeo, Avilés, Villaviciosa, San Vicente, a baía de Santander e 

as rías do Nervión e do Bidasoa. 

 

 Atlántica galega: Alta, rochosa e recortada. Rías de Vigo, Pontevedra, 

Arousa, Ares e Betanzos e Ferrol; e os cabos de Fisterra, Touriñán e 

Ortegal.  

 

Atlántica andaluza: Dende a desembocadura do Guadiana ata o estreito de 

Xibraltar. Costa recta, baixa, chaira e areenta. Ría de Huelva, as marismas 

de Doñana, o golfo de Cádiz, a baía de Cádiz e a punta de Tarifa.  

 

10 .-a) Entrante do mar na parte final do val dun río.  
 

 

 

1 b 

 

10 a) Entrante do mar na parte final do val dun río. b) Chaira elevada 

paralela á costa.  

 

11 Un espazo protexido é unha área terrestre ou mariña creada para 

conservar a súa fauna e a súa flora limitando ou prohibindo algunhas 

actividades dentro dela. 

 

 12 A a) e a c) son verdadeiras. b) As rías altas sitúanse ao norte de Galicia. 

d) A costa mediterránea andaluza está influenciada pola cordilleira 

Penibética. e) As albufeiras son accidentes xeográficos que se forman 



frecuentemente na costa mediterránea na Rexión de Murcia e na 

Comunidade Valenciana . 

 

13 a) Terra que se interna no mar. b) de Creus, de Begur, de Salou, de San 

Antonio, da Nao, de Paus, de Gata.  

 

2 a 

 

 

1.- De maior altura: Cáucaso, Alpes, Pireneos, Cárpatos, Balcáns. De 

menor altura: Montes Escandinavos, Urais.  

 

2.- a) – 3; b – 2; c) – 1. 

 

 3 .-a) Son todas penínsulas agás Fisterra, que é un cabo. b) Son todas illas 

agás Kola, que é unha península. c) Son todos golfos agás Matapán, que é 

un cabo.  

 

4 .-a) V. 

 b) F.  

c). F. 

 

b) Abundan as costas elevadas (as montañas chegan ao mar e forman 

acantilados). 

 

c) O continente europeo conta con moitos quilómetros de costa. 

 

3 a 

 

1.- a) Cabalos. b) Abellas.  

 

2.- a) Hostalería. b) Teatro. Resposta libre: banca, educación, medicina, 

atención a persoas maiores. 

 

 3.- Resposta libre. Terrestre: coche particular, moto, camión, ferrocarril, 

tranvía, metro, etc. Marítimo: barco mercante, petroleiro, transbordador, 

ferry, pequena embarcación de transporte fluvial, etc. Aéreo: avión, 

helicóptero, avión lixeiro ou avioneta, etcétera.  

 



3 b 

 

7.- Mercado: lugar onde se fan operacións de compra e venda e tamén o 

conxunto desas operacións. Oferta: bens ou servizos que se ofrecen nun 

mercado a un prezo dado. Demanda: bens ou servizos que os clientes 

buscan nun mercado. Prezo: valor fixado en diñeiro de algo. Salario: 

remuneración que percibe unha persoa polo seu traballo. Beneficio: 

ganancia que se obtén dun investimento. Crédito: préstamo que se pide co 

compromiso de devolvelo nun prazo e a un interese determinado. Crise: 

cambio brusco que dá lugar a inestabilidade económica. Recesión: 

diminución das actividades económicas. Interese: porcentaxe do prestado 

que hai que pagar cando se devolve un crédito.  

 

8 .-Resposta libre.  

 

9 .-Resposta libre. Son intermediarios financeiros, é dicir, empresas que 

prestan diñeiro (créditos) ou o aceptan (depósitos) a cambio dunha 

remuneración (interese).  

 

10.- Resposta libre. Entradas para espectáculos, música, aplicacións, 

servizos telefónicos, etc.  


