
CIENCIAS NATURAIS (solucións) 

Reforzo unidade 2 

1 É o conxunto das plantas que crecen alí.  

2 a) Folla. Leva a cabo a fotosíntese, fabrica alimentos e expulsa osíxeno.  

   b) Talo. Mantén a planta ergueita, sostén as follas e polo seu interior circulan 

substancias.  

   c) Raíz. Suxeita a planta ao terreo e absorbe auga e minerais do chan.  

3 a) Nos estames.  

   b) Sépalos.  

   c) Pétalos.  

   d) No interior do pistilo.  

4 a) As plantas fabrican os seus alimentos nas follas mediante a fotosíntese. Para iso, 

toman auga e minerais do chan e dióxido de carbono do aire e combínanos grazas á 

enerxía da luz solar.  

   b) Cando a planta se reproduce, o pistilo transfórmase en froito, coas sementes no 

interior.  

5 Piñeiro. Árbore. Para obter madeira e resina. Cebola. Herba. Alimento. Xeranio. 

Herba. Adornar.  

6 a) De arriba abaixo e de esquerda a dereita, o que falta nos recadros é o seguinte: 

Fabrican o seu alimento e non se desprazan. Talo. Árbores, arbustos e herbas. Suxeita 

a planta ao chan e absorbe auga e minerais. Realiza a fotosíntese. Os órganos 

reprodutores das plantas.  

   b) 1. As plantas diferéncianse dos animais en que fabrican os seus alimentos e en 

que non se desprazan.  

       2. As plantas teñen raíz, que é a parte da planta que a suxeita ao chan e que 

absorbe auga e minerais; teñen talo, que é a parte da planta que a mantén ergueita e 

sostén as follas; teñen follas, que son as partes da planta que realizan a fotosíntese; 

teñen, moitas delas, flores, que son os órganos reprodutores da planta.  

Ampliación unidade 2 

1 a) Poden nomear a faia, o chopo, o plátano de sombra, o castiñeiro, o olmo...  

   b) Non, xa que perden as follas. Entran nun estado de repouso.  

   c) Poden nomear o abeto, o cedro, o abeto vermello, a aciñeira, o cimbro...  

2 a) Da nogueira, as sementes (noces). Do coliflor, a flor. Da acelga, os talos e as 

follas. Das fabas, as sementes. Da cenoria, a raíz. Do tomate, o froito.  

   b) Do piñeiro, madeira e resina. Do azafrán, un condimento. Da remolacha, alimentos 

e alcohol. Do algodón, fibras. 



 

Reforzo unidade 3 

1 e 2 Terrestres. Omnívoros. Vertebrados. Vivíparos. Mamíferos.  

3 Cabeza. Contén un cerebro moi desenvolvido. Extremidades superiores. Son longas 

e rematan en mans co polgar opoñible, o que nos permite coller cousas.  

   Tronco. É flexible e permite xiros e movementos.  

   Extremidades inferiores. Son fortes e rematan en pés. Camiñamos ergueitos sobre 

elas; é dicir, somos bípedes.  

4 En vermello: aparato excretor, aparato respiratorio, aparato dixestivo e aparato 

circulatorio.  

   En verde: sistema nervioso, aparato locomotor e órganos dos sentidos.  

   En azul: aparato reprodutor masculino e aparato reprodutor feminino.  

5 De esquerda a dereita e de arriba abaixo, as palabras que faltan son:  

   a) Aparato dixestivo. Aparato respiratorio. Aparato circulatorio. Aparato excretor.  

   b) Órganos dos sentidos. Sistema nervioso. Aparato locomotor.  

   c) Aparato reprodutor masculino. Aparato reprodutor feminino.  

   d) Infancia / Adolescencia e xuventude / Madureza / Vellez  

6 Débese engadir, nas casas correspondentes: cabeza grande e cun cerebro moi 

desenvolvido, tronco flexible, extremidades superiores con mans e polgares opoñibles, 

extremidades inferiores con pés sobre os que camiñamos...  

Ampliación unidade 3 

1 O noso cerebro está moi desenvolvido. Permítenos, por exemplo: ter unha linguaxe 

moi rica, estudar e aprender, comprender o mundo, crear obras de arte, inventar, 

imaxinar, facer bromas...  

2 De esquerda a dereita:  

   Aparato dixestivo: encárgase de dixerir os alimentos e extraer deles substancias 

nutritivas.  

   Aparato respiratorio: encárgase de tomar aire, extraer del o osíxeno e expulsar o 

dióxido de carbono.  

   Aparato circulatorio: encárgase de transportar substancias nutritivas, osíxeno e 

refugallos mediante o sangue.  

   Aparato excretor: encárgase de eliminar os refugallos en forma de ouriños.  

3 A etapa máis longa da vida humana é a madureza, que dura entre os vinte e os 

setenta anos aproximadamente (uns cincuenta anos). 

 

 



Repaso unidade 1 

1 • A función de nutrición, que consiste en tomar substancias, en utilizalas para crecer 

e para realizar as nosas actividades, e en expulsar os refugallos.  

   • A función de relación consiste en notar os cambios que acontecen no ámbito e en 

responder ante eles.  

   • A función de reprodución permítelle a un ser vivo xerar outros semellantes a el.  

2 a) Resposta aberta. Por exemplo, leopardo e piñeiro. 

   b) Resposta aberta. Por exemplo, alga, champiñón.  

3 Resposta aberta. Por exemplo, balea, alga, gamba, augamar...  

4 1) Non fabrican alimentos, senón que os toman cando se alimentan doutros seres 

vivos. Respiran osíxeno.  

   2) Teñen órganos dos sentidos cos que conseguen ver, oír, ulir, saborear, notar o 

contacto, a calor, os movementos...  

   3) Teñen un aparato locomotor co que poden moverse e desprazarse correndo, 

voando, reptando, nadando, saltando... Mesmo os animais que viven fixos e apenas se 

moven, como os mexillóns ou as esponxas, desprázanse cando son crías.  

5 É o conxunto dos animais que habitan unha rexión.  

6 a) Herbívoros, que comen plantas ou partes delas.  

   b) Carnívoros, que se alimentan doutros animais.  

   c) Omnívoros, que se alimentan de animais e de plantas.  

7 a) Ovíparos. Desenvólvense no interior dun ovo que pon a súa nai. O seu nacemento 

ou saída do ovo chámase eclosión.  

   b) Vivíparos. Desenvólvense dentro do ventre da súa nai.  

8 Os vertebrados teñen un aparato locomotor cun esqueleto interno e cunha columna 

vertebral. Os invertebrados non teñen esqueleto interno nin columna vertebral. Moitos 

deles adoitan ter cunchas ou cunchas protectoras.  

9 A eclosión é a saída do ovo ou nacemento dos animais ovíparos. O parto é a saída 

do ventre da nai dos animais vivíparos.  

10 Vista, oído, gusto, tacto e olfacto. Grazas a eles os animais conseguen ver, oír, ulir, 

saborear, notar o contacto, a calor, os movementos... 


