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Unidade 4. Unha sociedade de contrastes 
  
1. Que é a poboación absoluta dun territorio? Que factores inciden nela? 

A poboación absoluta é o conxunto de persoas que viven nun lugar determinado. Os factores que inciden 

nela son o número de persoas que viven nun territorio, a idade e o sexo dos seus habitantes, o tipo de 

localidade e o traballo desempeñado 

3.-Indica a que grupos de poboación pertencen estas persoas: 
a) Manuel ten 9 anos e vive nunha localidade de 1200 habitantes: Poboación nova, rural e non activa, 

porque ten menos de  14 anos e vive nunha localidade de menos de 10.000 habitantes. 
b) Lara ten 37 anos e non atopa traballo na súa localidade: Poboación adulta e activa, porque ten entre 15 

e 64 anos, e activa porque está a buscar traballo. 
c) Valentina esta xuvilada e vive en Madrid:Poboación anciá, non activa e urbana. Porque xa está 

xuvilado e urbana porque Madrid ten máis de 10.000 habitantes. 
d) Manuel ten 10 anos e está a estudar: Poboación nova non activa. Porque ten menos de 14 anos e non 

activa porque é estudante. 
e) Miguel acaba de nacer nunha cidade de 22.000 habitantes: poboación nova e urbana. Poboación nova, 

non activa e urbana. Porque ten menos de 14 anos e a localidade ten máis de 10.000 habitantes. 
 

4. Explica crecemento natural e crecemento migratorio para coñecer o crecemento da poboación.  

O crecemento natural é a diferenza entre o número de nacementos (natalidade) e o número de falecidos 
(mortalidade) durante un tempo concreto. Así, a poboación aumenta se a natalidade é maior ca a 
mortalidade. O crecemento migratorio é a diferenza entre a cantidade de inmigrantes e a de emigrantes. 
A poboación aumenta se o número de inmigrantes é maior que o de emigrantes. En caso contrario, 
diminúe. Se a diferenza entre a emigración e a inmigración se suma ao crecemento natural, obtemos o 
crecemento real da poboación. 
5. Completa poñendo as características do Padrón e o Censo no seu lugar correspondente: 

Realízase 

Cada ano 

Realízase 

Cada dez 

anos 

Recolle 

Datos  

persoais 

Datos dos 

Habitantes 

Dun país 

A través 

Do  

concello 

Contén datos  

persoais 

 e laborais 

Datos dos habitantes 

dun municipio 

A través do Instituto 

Nacional de 

Estadísitica (INE) 

 

PADRÓN: Realízao o Concello cada ano e recolle os datos persoais dos habitantes dun municipio. 

CENSO:Realízao o INE cada 10 anos, contén datos persoais e laborais dos habitantes dun país. 

6. En Rubiá nacen 22 nenos no ano 2020 e morren 18 persoas nese mesmo ano. Cal é o seu 

crecemento natural? 

Temos que restar os nacementos menos as mortes: 22-18= 4 

No Barco de Valdeorras chegaron no ano 2019: 54 inmigrantes e fóronse da vila 17 

emigrantes. Cal é o seu crecemento migratorio? 

Temos que restar os inmigrantes menos os emigrantes: 54-17= 37 

7. Explica cas túas palabras que é o éxodo rural. 

O éxodo rural consiste no abandono, por parte de moitas persoas, das vilas e o seu traslado ás cidades en 

busca de traballo. 
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8. Clasifica os seguintes produtos en materia prima e produtos elaborados. Despois, relaciona cada 

materia prima co seu produto elaborado. 

 
 
 

 
 
 

 

 

9. Que é o comercio? Que dous tipos hai?  

O comercio é a actividade do sector terciario que permite aos consumidores adquirir bens e servizos 

mediante a súa compra. O comercio pode ser por xunto, cando se compra grandes cantidades de artigos a 

quen os produce para vendelos a outros comerciantes, como os donos das tendas, e polo miúdo, cando 

compra ao almacenista e vende directamente aos consumidores. 

 Indica cun V as oracións verdadeiras e cun F as oracións falsas. 
 
 O comercio é unha actividade do sector secundario. 

 O comercio polo miúdo compra ao por xunto e vende directamente aos consumidores. 

 O sector secundario ocúpase de transformar as materias primas en produtos 

elaborados. 

 O comercio de interior lévase a cabo entre países. 

 O comercio pode ser interior ou exterior e os seus clientes poden ser almacenista ou minorista. 

 
7. Marca cun X a que tipo de transporte pertence cada exemplo e para que o usarías. 

 TRANSPORTE 

 público privado colectivo particular USO 

avión X  X  para ir de vacacións 

coche  X  X para ir á vila 

metro X  X  para ir a un museo 

autobús X  X  para ir ao colexio 

bicicleta  X  X para moverme polo barrio 

tren X  X  PARA IR TRABALLAR 

taxi X   X Para ir a unha reunión 

camión  X  X Para transportar 

mercadorías 

 

Materia prima Produto elaborado 

Ouro 

Olivas 

Arxila 

Tomate  

Anel 

Aceite de oliva 

Ladrillo 

Kétchup 

ouro   olivas   arxila   tomate  aceite de oliva   ladrillo   kétchup    anel 

F 

V 

V 

F 

V 
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8. Que é o turismo?  

O turismo é o desprazamento temporal de persoas a lugares distintos do domicilio habitual por motivos de 

ocio, descanso ou diversión. 

9. Termina as oracións da forma máis completa posible. 
 

 As empresas son… as organizacións que producen e comercializan os bens e servizos que as persoas 
necesitamos a cambio dun beneficio económico. 

Segundo o seu tamaño, as empresas poden ser… pequenas (menos de 50 traballadores), medianas 

(entre 50 e 250 persoas) e grandes (máis de 250 empregados). 

 

 Segundo o sector de produción, poden ser… empresas do sector primario, como as explotacións 

gandeiras, do secundario, como a industria, e do sector terciario, como a restauración. 

 

 

 

 
  

 


