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unidade

 1  Indica se estas afirmacións son verdadeiras (V) ou falsas (F) e corrixe as falsas.

A. As estrelas agrúpanse arredor de planetas formando galaxias.  

B. Para medir as distancias que existen no universo úsase o ano luz.  

C. O Sol é un corpo sólido xigante con forma de esfera.  

D. No interior do Sol hai enormes cantidades de enerxía que chegan á Terra, como luz e calor.   

Valor da resposta correcta: 2 Ptos. Puntuación obtida 

2  Completa a ficha de cada planeta.

Planeta A  

Características  

 

 

Planeta B  

Características  

 

 

Planeta C  

Características  

 

 

a) Indica que planeta aparece en cada u  nha das fotos. 

b) Sinala a que planeta pertencen as seguintes características.

É un planeta interior   É o planeta máis grande   No pasado tivo auga líquida

Está rodeado de aneis   Posúe moitos satélites

Valor da resposta correcta: 2 Ptos. Puntuación obtida 

B

C

A



MATERIAL FOTOCOPIABLE 9Ciencias Sociais 5.º EP. Unidade 1

avaliación  Do universo á Terra

Nome:                                          Data:                    Curso:                 1
unidade

 3  Le o seguinte texto e realiza as actividades.

A Terra está rodeada pola atmosfera, que a pro-
texe. Á súa vez, o planeta componse da xeosfera, 
que é a parte composta por rochas e minerais, e 
da hidrosfera, que é o conxunto de augas exis-
tentes.
A presenza de auga en estado líquido, sólido e 
gasoso é un factor esencial para a vida no plane-
ta. 

a) Segundo o texto, parte das augas do planeta encóntranse en estado gasoso.

● Onde pensas que se encontra ese vapor de auga?

 

● Que capas forman esa parte gasosa?

 

b) Ademais, na Terra hai auga en estado sólido e líquido.

● Onde se encontra a maior parte da auga líquida da Terra?

 

● En que zonas se encontra a auga en estado sólido?

 

● A maioría da auga da Terra é salgada. Como se distribúen as augas doces?

 

 

c) Fíxate na fotografía.

● Que representa?  

● Que nome recibe a substancia que é expulsada ao exterior?  

● En que capa da xeosfera se encontra esta substancia?  

● Sinala cales son as outras capas que compoñen a xeosfera  

Valor da resposta correcta: 6 Ptos. Puntuación obtida 


