
Lembras todo o que aprendiches durante este trimestre? Compróbao 

neste test. 

1Os territorios de España organízanse en: 

A. Comunas, departamentos e rexións. 

B. Barrios, vilas e cidades. 

C. Municipios, provincias e comunidades autónomas. 

2Cal das seguintes oracións é verdadeira? 

A. O poder lexislativo fai cumprir as leis. 

B. O poder xudicial xulga o cumprimento das leis e actúa ante o seu 

incumprimento. 

C. O poder executivo elabora novas leis. 

3Explica o significado destes conceptos. 

A. Densidade de poboación. 

B. Poboación urbana. 

C. Áreas despoboadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4De que informa a seguinte táboa? 

País de orixe Número total (2009) 

Marrocos 767.784 

Romanía 751.688 

Ecuador 440.304 

Colombia 287.205 

Reino Unido 222.039 

China 151.547 

 

A. Dos europeos que visitaron España durante o ano 2009. 

B. Das persoas maiores de 80 anos. 

C. Dos inmigrantes residentes en España. 

5Ademais do idioma castelán, en España son oficiais: 

A. O inglés, o francés e o alemán. 

B. O latín e o grego. 

C. As respostas a e b son ambas incorrectas. 

6Que fronteira natural separa Europa de Asia? 

A. Os montes Urais polo leste. 

B. O mar Mediterráneo. 

C. Non hai separación física entre ambos. 

 

 

 



7Cales son institucións europeas? 

A. Congreso dos Deputados, Senado e Consello de Ministros. 

B. CECA, CEE e UE. 

C. Comisión Europea, Consello da Unión Europea e Parlamento Europeo. 

8En que ano se incorporaron España e Portugal á Comunidade Europea? 

A. En 1986. 

B. En 2013, con Croacia. 

C. En 1981, con Grecia. 

9Que tres factores ten en conta o crecemento real da poboación? 

A. Poboación urbana, rural e migracións. 

B. Natalidade, crecemento e mortalidade. 

C. Natalidade, mortalidade e migracións. 

10Di a que dereito dos cidadáns da UE alude o debuxo. 

 

 

 

 

 

A. A circular e residir nun país da UE. 

B. A votar e presentarse nas eleccións europeas e nas eleccións municipais. 

C. A traballar en calquera país da UE. 

 


