
Repaso Ciencias Naturais: As plantas 
 

O que vos atoparedes a continuación é un test de aspectos xa traballados das plantas. 
Antes de facelo é importante que leades o tema xa dado para o recordar un pouco, así 
como ver os seguintes vídeos.  

https://www.youtube.com/watch?v=ThbSPNlRz0o (características y clasificación de las 
plantas) 

https://www.youtube.com/watch?v=wBjaQuyMr18 (partes de la planta) 

https://www.youtube.com/watch?v=UizXb4aG_Nc (partes de la planta y clasificación) 

https://www.youtube.com/watch?v=mtGgo68VM54 (fotosíntesis) 

https://www.youtube.com/watch?v=5-CLWbeBkrs (reproducción) 

https://www.youtube.com/watch?v=EDHioEPFj4Y (reproducción) 

 

 

TEST 

 

1. Quen está formado por células? 

a) Todos os seres vivos do planeta. 

b) Só os seres humanos. 

c) Os seres inertes 

 

2. As funcións que realizan os seres vivos son... 

a) A nutrición, a relación e a reprodución. 

b) A nutrición e a relación. 

c) A nutrición, a relación e a fotosíntese. 

 

3. As células son... 

a) Microscópicas e formadas por aparatos. 

b) Moi grandes. 

c) Microscópicas, cunha membrana que contén un material espeso con diminutas 

estruturas que lles permiten funcionar. 

 

 



4. Os seres vivos poden ter…  

a) Unha soa célula, miles ou millóns de células, dependendo do ser vivo.  

b) Millóns de células. 

 

5. Os científicos clasifican os seres vivos da Terra nestes grupos: 

a) Animais, plantas e bichos. 

b) Animais, plantas, fungos, algas e protozoos e bacterias. 

c) Bacterias, plantas e animais. 

 

6. As función vitais das plantas son: 

a) Nacemento, relación e reprodución. 

b) Nacemento, crecemento, reprodución e fotosíntese 

c) Nacemento, crecemento, reprodución, relación e morte. 

 

7. A función de relación consiste en… 

a) Obter almentos e utilizalos para medrar 

b) Reaccionar aos cambios que se producen no medio 

d) Producir descendencia.  

 

8. Mediante a función de nutrición, as plantas... 

a) Fabrican os seus alimentos, respiran, distribúen e utilizan as substancias e expulsan 

os refugallos que producen. 

b) Producen descendentes. 

c) Reaccionan aos cambios que se producen no ambiente. 

 

9. Que é o zume bruto? 

a) A mestura de alimentos que producen. 

b) Un gas. 

c) A mestura de auga e minerais que as plantas toman do chan. 

 

10. Ao realizar a fotosíntese, a planta produce…  

a) O zume bruto e dióxido de carbono. 

b) O zume elaborado e osíxeno. 

 



11. Que utiliza a planta para realizar a fotosíntese? 

a) O zume elaborado e o osíxeno. 

b) A luz solar, o dióxido de carbono e o zume bruto. 

 

12. A fotosíntese realízase… 

a) No talo das plantas. 

b) En todas as partes da planta. 

c) Nas follas da planta.  

 

13. O zume elaborado se distribúe a todas as partes da planta… 

a) A través das raíces. 

b) A través de vasos conductores. 

 

14. A que reaccionan as plantas? 

a) A factores como a luz, a auga ou o contacto. 

b) Non reaccionan. 

c) A factores relacionados cos sons e cos olores. 

 

15. Cal dos seguintes exemplos de plantas reaccionan ante a luz? 

a) As plantas cuxas raíces crecen cara ás zonas do chan que teñen a auga. 

b) As plantas rubideiras que enroscan as súas ramas sobre o que tocan. 

c) As plantas cuxas follas e flores cambian a súa orientación para seguiren ao Sol 

 

16. A clasificación das plantas é… 

a) Algas, moluscos e fentos. 

b) Algas, musgos, herelchos e fanerógamas. 

c) Vertebrados e invertabrados. 

 

17. As plantas máis comúns son… 

a) As algas 

b) As fanerógamas. 

c) Os fentos 

 

 



18. As árbores que conservan as súas follas todo ano, chámanse… 

a) Árbores de folla caduca 

b) Árbores de folla perenne. 

 

19. A chegada do pole dos estames dunha flor, ao pistilo doutra flor do mesmo tipo 

chámase: 

a) Polinización. 

b) Fecundación. 

c) Reproducción. 

 

20. Que parte da planta se transforma en froito tras a fecundación? 

a) O óvulo fecundado. 

b) As flores. 

c) O pistilo. 

 

 


