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1. Que diferenza existe entre tempo atmosférico e clima? Escribe un exemplo. 

 

O tempo atmosférico infórmanos do estado da atmosfera dun lugar nun momento dado ou en 

períodos de tempo moi curtos (un día ou unha semana), mentres que o clima nos informa do 

estado ao longo das estacións ou durante anos ou décadas. 

 

2. Coloca cada termo segundo se trate dun elemento do tempo ou dos factores que determinan 

o clima dun lugar.  

 

Presión atmosférica Latitude Influencia do mar Temperaturas Altitude 

Precipitacións Vento O relevo Humidade do aire  
 

Elementos do tempo atmosférico Factores do clima 

Humidade do aire 

Vento 

Temperatura 

Precipitacións  

Presión atomosférica 

Latitude 

Influencia do mar 

Altitude 

O relevo  

 

 

3. Completa 

 
Atmosférico Curto Clima Estacións  Presión Aire 

Tempo Atmosférico Temperatura  Momento Décadas  

 

a) O tempo atmosférico é o estado da atmosfera dun lugar nun momento dado ou en períodos de 

tempo moi curtos  (un día ou unha semana). 

 

b) O clima é o estado dun lugar ao longo das estacións ou durante anos ou décadas.  

 
c) Para coñecer o clima, débense estudar elementos como a temperatura , a presión atmosférica e 

a humidade do aire. 
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4. Relaciona. 

 

Temperatura 

Presión atmosférica 

Humidade do aire 

Precipitacións 

Vento 

Barómetro 

Termómetro 

Pluviómetro 

Higrómetro 

Anemómetro e viraventos. 

 

5.  Identifica se as seguintes afirmacións son verdadeiras (V) ou falsas (F). 

         

a) Canto máis preto do ecuador se encontra unha localidad, máis cálido e o seu clima V 

b) Os raios do sol quentan menos canto máis perpendiculares sexan á Terra. F 

c) Un lugar cunha altitude elevada será un clima frío V 

d) O mar quece e arrefría máis rápido que a Terra. F 

e) Nas zonas de interior vai máis calor no inverno que nas zonas de costa F 

f) Nas zonas costeiras, os ventos son máis frecuentes e as precipitacións máis abundantes V 

g) As temperaturas, no verán, das zonas próximas á costa son máis elevadas que as de zonas de 

interior. F 

 

 

6. Que entendemos por cambio climático? 

O cambio climático é unha serie de transformacións e alteracións que afectan o medio e a 

sociedade. 

 

7. Nomea dúas accións producida pola acción humana que contribúa ao cambio climático e 

dá unha posible alternativa ou solución. 

 

(Vos poño varias opcións) 

Accións producidas pola acción humana que contribúan ao cambio climático poderían ser: 

a misión de dióxido de carbono polo abuso da utilización dos transportes particulares, a corta 

indiscriminada de árbores e o aumento de residuos e lixos non reciclados.  

Posibles alternativas: maior uso do transporte público, reciclar o papel para evitar as tallas de 

árbores, utilizar na casa diversos colectores para a reciclaxe de lixo e residuos… 


