
SOCIAIS (solucións) 

Reforzo unidade 2 

1 a) arquipélago. b) serra. c) naturais. d) veiga. 

2 1: SERRA. 2: DEPRESIÓN. 3: MESETA. 4: CERRO. 5: VAL. 6: CORDILLEIRA. 

3 Resposta libre. 

4 PENÍNSULA 

5 A: Val. B: Cabo. C: Golfo. D: Acantilado.  

6 PÁRAMO 

7 a) (Resposta libre): Península, itsmo, cabo, illa, baía, golfo, costa alta, costa baixa, 

acantilado. 

   b) (Resposta libre): Cordilleira, montaña, aba, cume, cerro ou outeiro, chaira, val. 

8 Resposta libre. 

9 Resposta libre. 

10 Relacionar imaxes con representación. 

Ampliación unidade 2 

1 Coa altura aumenta o frío e as precipitacións en forma de neve, que non se derrete 

ata primavera e, ás veces, son perpetuas. 

2 Monte Everest (8.848 m) na cordilleira do Himalaia. 

3 a) Haberá que tallar bosques e matogueiras, ademais de perforar túneles nas 

montañas. Afectará á vexetación e á súa fauna. 

   b) O impacto é menor. 

4 Esquí, senderismo, alpinismo, snowboard. 

5 

        

6 Macizo galaico: Galicia. 

   Pireneos: Navarra, Aragón, Cataluña. 

   Serra Morena: Andalucía. 



   Cordilleira Costeiro-catalá: Cataluña. 

   Cordilleira Cantábrica: Asturias, Cantabria. 

   Sistema Central: Castela e León, Madrid. 

   Sistema Ibérico: Aragón. 

7 Depresión do Guadalquivir: Andalucía. 

   Depresión do Ebro: Cantabria, A Rioxa, Navarra, Aragón, Cataluña. 

8 A. Desfiladeiro: paso estreito entre montañas. 

   B. Garganta: val estreito entre montañas. 

   C. Canón: paso estreito entre montañas por onde adoita pasar un río. 

9 Asia: Everest (8.848 m). 

   África: Kilimanjaro (5.890 m). 

   América do Norte: McKinley  (6.200 m). 

   América do Sur: Aconcagua (6.960 m). 

   Oceanía: Puncak Jaya (4.880 m). 

Reforzo unidade 3 

1 Resposta libre. 

2 PLANETA.  

3 O debuxo será parecido ao do primeiro exercicio.  

4 A: Sol. B: Terrra. C: Lúa 

5 HEMISFERIO. 

6 1: Translación. 2: Neptuno. 3: Calendario. 4: Primavera. 5: Hemisferio. 6: Bisesto. 

7 A: Primavera. B: Inverno. C: Verán. D: Outono. 

8 A: Hemisferio sur. B: Hemisferio norte. Verán nos dous hemisferios. 

9 BISESTO. 

Ampliación unidade 3 

1 Polo xeo. 

2 Máis de 60 satélites. 

3 Estrelas fugaces. 

4 Hidróxeno e helio. 

5 a) Hidrosfera. b) Atmosfera. c) Codia. d) Manto. e) Núcleo. Ferro e níquel. 

6 Resposta libre. 

7 Hemisferio sur. Inverno. Verán. 

8 Planeta anano. 

9 O Sol. 

10 a) Sol. 

     b) Terra. 



     c) Lúa. 

     d) Cun círcul negro no medio. 

     e) Só os bordos da súa circunferencia. 

 

Repaso unidade 1 

1 Resposta tipo: Unha localidade é un conxunto de edificios, rúas e prazas onde 

habitan grupos máis ou menos numerosos de persoas. Aldea e cidade.  

2 Aldeas. 1. Teñen edificios con pouca altura, dunha ou dúas plantas. 2. As súas rúas 

son curtas e estreitas. 3. Teñen poucos habitantes e case todos se coñecen. 4. O 

traballo céntrase na agricultura, gandería ou fabricación de produtos artesáns.  

   Cidades (A Coruña, Lugo). 1. Os seus edificios son altos, con moitas plantas. 2. As 

súas rúas son longas e anchas con numerosas avenidas. 3. Teñen un gran número de 

habitantes. 4. Os seus habitantes traballan en grandes industrias.  

3 Resposta tipo: calzada, beirarrúa, edificios, prazas, xardíns, farois, semáforos, caixas 

de correo, papeleiras, bancos, túnel, canalizacións, rede eléctrica...  

4 É cada unha das zonas nas que se divide unha vila grande ou unha cidade.  

   Resposta tipo: 1) Trátase dun barrio antigo porque as súas casas son antigas, as 

rúas son moi estreitas, hai algúns monumentos... 2) Trátase dun barrio periférico 

porque está situado ao exterior da localidade. 3) Trátase dun barrio moderno porque se 

poden apreciar edificios con numerosos pisos e rúas e prazas amplas.  

5 Os barrios antigos foron construídos hai moitísimos anos. Sitúanse no centro da 

localidade, tamén chamado zona histórica.  

   Os barrios periféricos de construción máis recente, sitúanse no exterior da localidade. 

Adoitan estar formados por grandes bloques de pisos. Coñécense tamén como barrios 

dormitorios.  

   Os barrios modernos construíronse hai algúns anos. Os seus edificios teñen 

numerosos pisos, e as súas rúas e prazas son amplas.  

6 O concello é o conxunto de persoas que se encargan de gobernar e organizar a 

localidade. Está formado pola persoa que goberna chamado alcalde ou alcaldesa, e 

polos concelleiros, que son as persoas que colaboran co alcalde en diferentes asuntos 

do goberno da localidade.  

7 Resposta tipo.  

   Circulación, transporte e seguridade que organiza o tráfico, o transporte público e o 

privado, e mantén a seguridade nas rúas.  

   Educación, cultura e deporte, que organiza cursos, festas e diversos actos culturais e 

deportivos.  



   Servizos sociais, que atenden e axudan ás persoas maiores, minusválidas, 

inmigrantes, persoas sen fogar, etc.  

   Urbanismo e conservación, que coidan, reparan e limpan as rúas, os parques e 

xardíns e o mobiliario urbano.  

   Sanidade e consumo, que se ocupan e coidan da nosa saúde e dos produtos que 

compramos. Limpeza que se encargan de limpar as rúas e de recoller o lixo.  

8 Resposta tipo.  

   a) Limpeza: Encárgase de limpar as rúas e de recoller o lixo  

   b) Circulación, transporte e seguridade: Organiza o tráfico e mantén a seguridade nas 

rúas.  

   c) Urbanismo e conservación: Coida, repara e limpa os parques e xardíns.  

   d) Sanidade e consumo: Ocúpase e coida da nosa saúde.  

9 Nas eleccións municipais.  

   Celébranse cada 4 anos.  

   Primeiro, campaña electoral na que os candidatos explican as súas ideas.  

   Segundo, os cidadáns votan nas urnas. Terceiro, os concelleiros elixen o alcalde no 

pleno do concello.  

10 1. Terceira viñeta, 2. Primeira viñeta, 3. Segunda viñeta, 4. Cuarta viñeta.  

11 Resposta libre (tipo): a) Pasar polo paso de peóns. b) Esperar a que o semáforo de 

peóns se poña en verde. c) Levar o casco cando collemos a bici. d) Circular polo carril 

bici.  

12 a) alcalde; b) concelleiros; c) urna; d) concello; e) circulación e seguridade.  

13 Políticos: representan os continentes, os países, as comunidades autónomas, as 

localidades...  

   Físicos: representan o relevo, as augas, chairas, vales... dun terriotorio.  

   Mapas do tempo: indican como son as temperaturas e as precipitacións dun lugar.   

   Mapas económicos: indican a que actividade económica se dedican nun lugar 

(cultivo, gandería...).  

   Mapas históricos: representan acontecementos ocorridos ao longo da historia.  

14 a) Mapa do tempo (climático).  

     b) A chuvia con paraugas ou gotas de auga caendo, o día soleado co sol.  

     c) Resposta libre. 


