
Ciencias Naturais. Repaso Os seres vivos 
 

 

Corección preguntas repaso 
 

1. Que é a fauna? 

a) O conxunto de plantas que forman unha comunidade. 

b) O conxunto de animais que forman unha comunidade 

c) O conxunto de seres vivos como fungos, bacterias, algas microscópicas 

 

2. Nomea os tres elementos dun ecosistema.  

Os tres elementos dun ecosistema son: o medio físico (chuvias, temperaturas ao longo do ano, luz e 

calor procedentes do Sol…), os  seres vivos (animais, plantas, bacterias, fungos….) e as relación. 

 

3. Define o concepto de adaptación. 

É o conxunto de características do corpo ou do comportamento dun ser vivo, que lle permite 

sobrevivir nunhas determinadas condicións.  

 

4. O camaleón cambia de cor para camuflarse. Que tipo de adaptación é? 

a) Adaptación para convivir con outros seres vivos. 

b) Adaptación ao lugar. 

 

5. Di se estes nomes e frases se refiren ao medio físico, aos seres vivos ou ás relacións nun 

ecosistema.  

As chuvias: medio físico 

Os fungos: seres vivos 

As temperaturas ao longo do ano: medio físico 

Un bufo constrúe o seu niño nunha árbore: relación 

Un voitre come un cervo morto: relación 

A luz e a calor procedentes do Sol: medio físico 

Unha carpa captura unha larva de mosquito: relación 

As aves: seres vivos  

As árbores: seres vivos 
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6. Os sers vivos que producen os alumentos nos ecosistemas son: 

a) Os produtores 

b) Os consumidores 

c) Os descompoñedores 

 

 

7. Cales dos seguintes seres vivos son descomponedores? 

a) Os animais 

b) Os fungos e as bacterias 

c) As plantas e as algas 

 

 

8. Os seres humanos alimentámonos doutros seres vivos. A que grupo pertencemos? 

a) Ao dos descomponedores 

b) Ao dos produtores 

c) Ao dos consumidores 

 

 

9. Nomea os principais cambios que se producen nos ecosistemas debido á actividade humana. 

Os principais cambios que se producen son: transformación dos espazos naturais, a desaparición 

dos seres vivos e contaminación. 

 

10. Cal dos seguintes cambios non altera o equilibrio dun ecosistema? 

a) As inundacións 

b) A introducción artificial de seres vivos doutros ecosistemas 

c) As subas e baixas do mar debido ás mareas 

 

 

11. As variacións de luz e temperatura entre o día e a noite, que tipo de cambio supón? 

a) Un cambio habitual que altera o equilibrio dos ecosistemas 

b) Un cambio habitual que non altera o equilibrio dos ecosistemas 

c) Un cambio non habitual que lles afecta gravemente aos ecosistemas 
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12. Os ecosistemas que xurdiron tras a actividade humana e que están adaptados ás nosas 

necesidades, chámanse… 

a) Ecosistemas en equilibrio 

b) Ecosistemas humanizados 

c) Ecosistemas naturais 

 

 

13. Cal das seguintes medidas axuda a protexer os ecosistemas? 

a) A ocupación de zonas mariñas con piscifactorías 

b) A introducción de animais ou plantas doutros lugares a un ecosistema 

c) O fomento da aparición de novos ecosistemas en espazos humanizados 

 

 

14. Explica as tres actividades que debemos levar a cabo para conservar os ecosistemas. 

Protexer os espazos naturais que quedan, recuperar os pouco alterados e fomentar a aparición de 

novos espazos. Consumir de xeito racional, sen esgotar recursos dos ecosistemas e que manteñan así 

o seu equilibrio. Reducir ou eliminar a contaminación. 


