
SOCIAIS (solucións) 

Ampliación unidade 1 

1 Resposta libre (tipo):  

   Cidade:  

      Vantaxes: Maiores servizos. Máis traballo e variado. 

      Inconvenientes: Grandes distancias entre os lugares. Non se coñecen as persoas. 

   Aldea:  

     Vantaxes: Menos contaminación. Maior relación entre membros da aldea. 

     Inconvenientes: Menos comunicación (Internet con dificultade). Os traballos son moi 

duros.  

2 Resposta libre (tipo): Visibles no debuxo: farois, semáforos, bancos, parada de 

autobús, paso de peóns...  

   a) Non visibles: canalizacións, sumidoiros...  

   b) Resposta libre: Son máis antigos, as beirarrúas cambiaron, non existen cabinas de 

teléfono, hai unha parada de autobús...  

3 Resposta libre.  

4 Resposta libre (tipo): Utilizar o transporte público en vez de ir tanto en coche, non 

ensuciar as rúas, facer uso das papeleiras, reciclar botando o lixo aos colectores 

correspondentes.  

5 Resposta libre.  

6 Resposta libre (tipo): A aldea é menos extensa e a cidade máis extensa. As rúas da 

aldea son curtas e as da cidade longas. A aldea non conta con moitos edificios e a 

cidade ten moitos edificios.  

7 Resposta Libre. Slogan: Fórmula breve e orixinal, utilizada para publicidade ou 

propaganda política.  

8 Resposta libre 

 

Reforzo unidade 1 

1 Resposta libre:  

2 Imaxe a: Campanario, igrexa, arredor de casas de aldea. Aldea.  

   Imaxe b: Polígono industrial aos arredores da cidade. Cidade.  

   Imaxe c: Campo con horta e ao fondo casas de aldea. Aldea.  

   Imaxe d: Edificio alto con moitas ventás. Cidade.  

3 Os cidadáns son as persoas que viven nas localidades. Existen dous tipos de 

localidades: aldeas e cidades.  



   Unha aldea é unha localidade pequena que se caracteriza por: ter edificios baixos, 

rúas estreitas e poucos habitantes.  

   Unha cidade é unha localidade grande que se caracteriza por: ter edificios altos, 

rúas anchas e moitos habitantes.  

4 Tipo: Imaxe da cidade (edificios altos, moitas persoas, autobuses, taxis, gran número 

de coches...). Imaxe da aldea (casas unifamiliares, rúas con poucas persoas, poucos 

coches, aparición dun tractor.  

5 a) 2; b) 3; c) 1.  

6 BARRIO ANTIGO: Situados no centro da localidade. Teñen monumentos e edificios 

importantes. As súas rúas son estreitas e as súas prazas pequenas.  

   BARRIO MODERNO: As súas rúas e prazas son amplas. Sitúanse arredor dos 

barrios antigos.  

   BARRIO PERIFÉRICO: A súa construción é recente. Son coñecidos como barrios 

dormitorios.  

7 a) alcalde; b) servizo municipal; c) concelleiros; d) circulación, transporte e 

seguridade; e) concello.  

8 1 b); 2 c); 3 f); 4 a); 5 d); 6 e).  

9 DEBO FACER: a); c); e); g).  

   NON DEBO FACER: b); d); f); h).  

10 Resposta libre (tipo): a) Acudir a clase con puntualidade. b) Obedecer o persoal 

docente e non docente do centro. c) Manter as instalacións, aulas e patio limpos d) 

Respetar aos compañeiros/as sen importar as súas características físicas ou de 

personalidade.  

11 Resposta libre (tipo): a) Non ensuciar as rúas da localidade, utilizando as papeleiras, 

os colectores de reciclaxe... b) Comprar máis produtos nos comercios da localidade 

para fomentar a economía e os pequenos negocios. c) Diminuír a contaminación 

acústica, evitando facer ruídos durante unhas determinadas horas.  

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

13 Aldea: Traballos relacionados coa gandería, agricultura... Menor número de 

habitantes. Menos contaminación ambiental. Menor número de habitantes.  

14 a) (A, 3); b) (G, 3); c) (A, 4); d) ( A, 3); e) (G,1).  

15 Toponimia: nome dos lugares dun espazo xeográfico. Resposta libre.  

16 A man esquerda sinala o leste, por onde sae o Sol; a man dereita sinala o oeste, por 

onde se pon. Á fronte temos o sur e o curso do Sol e ás nosas costas, o norte.  

17 Mapa do tempo. Nun mapa físico.  

18 Político. Resposta libre.  



19 Primeira imaxe: Aba orientada cara ao sur. Nome: solleiro. Segunda imaxe: Aba 

orientada cara ao norte. Nome: avesedo.  

20 Sol, 2. Compás, 3. Estrela polar.  

21 Completa o seguinte esquema:  

 

 

 

 

 

 


