
SOLUCIÓNS 2º ESO

SEMANA 2: 23-29 de Marzo

RECORDADE QUE É OBRIGATORIO REALIZAR OS EXERCICIOS, CANDO SE VOLVA ÁS
CLASES PRESENCIAIS MIRARÁNSE TODAS AS LIBRETAS E POÑERÁSE NOTA. TEÑEN
QUE  ESTAR  FEITOS  OS  ESQUEMAS  E  OS  EXERCICIOS  NAS  LIBRETAS  COAS
CORRECCIÓNS  FEITAS  UNHA  VEZ  COMPROBADO  O  SOLUCIONARIO,  PERO  NUNCA
FACER OS EXERCICIOS A TRAVÉS DAS SOLUCIÓNS.

As dúbidas atenderanse no correo: ana.souto@edu.xunta.es 

 Exercicio 13, páxina 221  

En que zona do mundo se encontran os países cun IDH moi alto?

En Norteamérica e en Europa atópanse as principais rexións cun IDH moi alto (R. M. Francia,
España, Estados Unidos, Noruega, Austria, Italia). Fóra desta rexión, Chile, Arxentina, Arabia
Saudita, Australia, Nova Zelandia, Xapón e Corea do Sur tamén teñen un IDH moi alto.

Agora busca no mapa outros seis países con índices de desenvolvemento alto, medio e
baixo, respectivamente. En que zona do mundo se encontran?

En Suramérica e Asia predominan os países cun IDH alto ou medio e que os países cun IDH
baixo  son  predominantemente  africanos.  (R.  M.  IDH  alto:  Rusia,  Turquía,  China,  Libia,
Tailandia, Brasil; IDH medio: República Surafricana, India, Singapur, Nicaragua, Bolivia, Iraq;
IDH baixo: Angola, Sudán, Níxer, Paquistán, Afganistán, Papúa Nova Guinea). 

 Exercicio 14, páxina 221  

Que diferenzas encontras entre as fotografías de ambos os países?

Que aspectos destas imaxes che indican o IDH que ten cada país?

Deberíanse sinalar as diferenzas que se poden ver nos edificios e no urbanismo de ambas as
cidades  e  relacionar  isto  coas  diferenzas  socioeconómicas  entre  ambos  os  países.  Por
exemplo, Noruega está moito máis urbanizada, con grandes edificios, estradas, iluminación,
diversa tipoloxía de construcións e infraestrutura de transporte. En cambio, Níxer carece de
urbanismo,  máis  ben  son  pequenas  chabolas  de  material  construtivo  feble  e  sen  rúas
pavimentadas nin estradas.

 Exercicio 15, páxina 221  

 Australia e Estados Unidos teñen un IDH moi alto; Uruguai, Omán e China teñen un IDH
alto; Singapur, Gabón, Honduras e Guinea Ecuatorial teñen un IDH medio; Nixeria ten un
IDH baixo. 

 Guinea Ecuatorial ten un INB tan alto porque ten unhas reservas de petróleo importantes,
aínda que o seu IDH é menor ca o de Honduras porque vive nun Estado ditatorial onde
existe unha importante carencia de dereitos humanos que provoca que a poboación non se
benefice da riqueza económica. 

 Porque as políticas redistributivas de ambos os Estados son semellantes nos dous casos.
Nos casos de Australia e Estados Unidos teñen un IDH alto e un INB alto porque son
Estados democráticos cun alto desenvolvemento económico. 

 Si, porque nos países cun IDH máis alto a súa poboación ten maior esperanza de vida, xa
que a calidade de vida é mellor neses países e eses factores favorecen que as persoas
vivan máis anos. 
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 Exercicio 16 da páx. 222  .  

 O lento crecemento debeuse a que a natalidade e a mortalidade eran moi elevadas. A
partir de entón medrou de forma cada vez máis acelerada ata o presente século. 

 Na fase da explosión demográfica cando comezou a caer a mortalidade, no século XIX. 

 A pirámide de Alemaña presenta un réxime demográfico moderno. A de Kenya atópase en
plena explosión demográfica.  A pirámide de Turquía  presenta  unha pirámide en plena
revolución demográfica, pois está nunha fase intermedia, xa que a natalidade diminuíu. 

 Cando se considera que unha poboación é envellecida? Cantas persoas hai no mundo
na actualidade?

 Unha poboación considérase envellecida cando as persoas que teñen 65 anos ou máis
supoñen máis do 15% da poboación total; entón, a porcentaxe dos mozos non supera o
30%.

 Na actualidade hai 7.000 millóns de persoas.

 Cres que haberá recursos na Terra para manter esa poboación? Habería que limitar o
crecemento demográfico ou aumentar os recursos?

Resposta libre, pero débese recalcar a necesidade dun crecemento sustentable e ter en conta
que as previsións de poboación dependen de moitos factores, un exemplo concreto o temos
na actualidade co Covid 19 xa que está aumentando os índices de mortalidade.

 Exercicio 17 da páxina 224.

 Na fase da explosión demográfica que se deu a partir da década de 1950. 
 É unha expresión  que designa o rápido crecemento  dunha poboación nun período de

tempo relativamente breve.

 Busca  en  Internet:  as  teorías  demográficas  que  formulou  Thomas  Robert  Malthus  e
explica o que defenden.

Malthus defendía  que o crecemento da poboación era máis rápido ca o da obtención de
recursos, o que provocaría crises alimentarias e demográficas co tempo.


