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UNIDADE 3: Clasificación dos seres vivos I: Plantas e animais 

 

 

 Actividade 1. Indica se as seguintes afirmacións son ou non verdadeiras e corrixe as que che 

parezan falsas xustificando, en cada caso, a túa resposta. 

a) As plantas están formadas por células eucariotas animais. 

Falso, as plantas están formadas por células eucariotas vexetais. 

b) A nutrición autótrofa consiste en fabricar o propio alimento e realízana os animais. 

Falso, a nutrición autótrofa realízana as plantas (aínda que si é certo que consiste en fabricar o 

propio alimento). 

c) Os tropismos e as nastias son respostas das plantas a estímulos do medio. 

Verdadeiro. 

d) As plantas clasifícanse segundo teñan sementes ou esporas. 

Verdadeiro, esta é a clasificación máis común para estudalas. 

e) A fotosíntese é o proceso polo que as plantas fabrican os seus propios nutrientes. 

Verdadeiro. 

 

Actividade 2:  Indica as semellanzas e diferenzas entre os catro tipos principais de plantas 

enchendo a seguinte táboa. 

 

 
MUSGO 

BRIÓN 
FENTOS XIMNOSPERMAS ANXIOSPERMAS 

Sementes ou 

esporas? 
Esporas Esporas Sementes Sementes 

Teñen raíz, talo e 

follas? 
non si si si 

Teñen flores? non non si si 

Teñen ou non 

fecundación? 
non non si si 

Teñen ou non 

froito? 
non non non si 

Actividade 3: Elabora unha lista de todos os insectos que vises de preto algunha vez ao teu redor. 

Segundo o listado resultante, cales son máis frecuentes e cales máis raros no teu contorno? 

Un exemplo de listado tipo sería o seguinte:  

ABUNDANTES: formiga, mosca, avespa, abella, bolboreta, saltóns, cucaracha, cempés, etc. 

RAROS: mantis relixiosa, vacaloura, ... 
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Actividade 4: Os animais invertebrados representan o 95% do total do reino animal. O seguinte 

gráfico amosa o número de especies que hai de cada un dos filos de invertebrados. 

 
Pídelle axuda as matemáticas! 

a) Observa o gráfico e indica cal é o filo de invertebrados máis abundante na Terra. 

O filo Artrópodos. 

b) Cantas especies ha¡, aproximadamente, do filo cnidarios? 

Unhas 10 000 especies. 

c) Cal ó o filo do que se coñecen aproximadamente, unhas 100000 especies? 

O filo Moluscos. 

 

 

 

Actividade 5:  Observa as dúas ilustracións do cágado e a ra.  

 
a) Que diferenzas aprecias en canto á anatomía dos dous individuos? Descríbeas. 

O cágado posúe unha cola e unhas extremidades posteriores pouco desenvolvidas mentres que na 

ra a cola desapareceu, as extremidades posteriores están moi desenvolvidas e apareceron as 

extremidades anteriores. 

b) O cágado vive sempre na auga, mentres que a ra adulta tamén pode vivir na terra. Que tipo de 

respiración terá cada un destes organismos? Xustifica a túa resposta. 

O cágado, ao vivir nun ambiente acuático, presenta respiración por branquias, mentres que a ra 

adulta, xa desenvolvida e adaptada tanto ao auga como ao medio aéreo, presenta respiración 

pulmonar (axudada pola respiración cutánea). 

c) Como se chama ao proceso polo que o cágado se converte en rá? 

Metamorfose  
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Actividade 6: Relaciona os seguintes exemplos de actividades dos réptiles con algunhas das 

características destes seres vivos que aprendiches. 

Un lagarto «tomando» o sol para quentarse. 

Os lagartos, como o resto dos réptiles, son animais ectotérmicos e aumentan a súa temperatura 

corporal “tomando” o sol. 

Unha tartaruga mariña femia poñendo os seus ovos (desovando) na area da praia. 

As tartaruga, como os réptiles, son animais ovíparos e por iso poñen ovos. 

Unha serpe mordendo un ratiño para alimentarse. 

A maioría das serpes son animais carnívoros e posúen dentes conectados a glándulas de veneno 

coas que matan ás súas presas. 

Unha lagarta cambiando a pel. 

Os réptiles rexeneran periodicamente as escamas da súa pel nunha peza chamada: camisa durante 

o proceso de muda.  

Un crocodilo camiñando de a catro patas e unha serpe reptando. 

Os réptiles posúen catro extremidades (patas) excepto no caso das serpes, que non posúen 

extremidades e desprázanse reptando.  

 

 

Actividade 7:Cales son as dúas características fundamentais que distinguen os mamíferos do resto 

dos vertebrados?  

As principais características dos mamíferos que os distinguen do resto de vertebrados son: 

1) a presenza de glándulas mamarias e  

2) que son vivíparos. 

Actividade 8:  Recorda en que consisten a nutrición autótrofa e a nutrición heterótrofa. 

A nutrición autótrofa consiste en fabricar o propio alimento mentres que a heterótrofa consiste 

en tomar o alimento doutros seres vivos.  

a) Existe algunha relación entre organismos autótrofos e heterótrofos? Cal? 

Si, existe unha relación de dependencia entre organismos autótrofos e heterótrofos: os 

organismos heterótrofos aliméntanse de autótrofos (os herbívoros e omnívoros aliméntanse de 

plantas, e os carnívoros, á súa vez, necesitan das plantas para que alimenten ás súas presas, os 

animais herbívoros). 

(Ademais, os organismos autótrofos son tamén a base das cadeas tróficas porque a través deles 

entran a materia e a enerxía procedentes do mundo inorgánico. Así mesmo, consumen dióxido de 

carbono e producen osíxeno, co que son fundamentais para toda a biodiversidade.) 
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Actividade 9: Copia a seguinte táboa no teu caderno e complétaa con algunhas características dos 
animais vertebrados. 
 

 Peixes Anfibios Réptiles Aves Mamíferos 

Tipo de 

nutrición 

Heterótrofa Heterótrofa Heterótrofa Heterótrofa Heterótrofa 

Presencia ou 

non de columna 

vertebral 

Con columna 
vertebral 

Con columna 
vertebral 

Con columna 
vertebral 

Con columna 
vertebral 

Con columna 
vertebral 

Regulación da 
súa 
temperatura 

Ectotérmicos Ectotérmicos Ectotérmicos Endotérmicos Endotérmicos 

Reprodución ou 
non por ovos 

Reprodución 
por ovos 

Reprodución 
por ovos 

Reprodución 
por ovos 

Reprodución 
por ovos 

No 
reprodución 
por ovos 

Tipo de 

fecundación 

Externa Externa Interna Interna Interna 

 

 

Actividade 10: Di o reino ao que pertencen (monera, protista, fungo, planta ou animal): 

 

Araña, cabalo, balea, tartaruga, mexilón animal 

Bacteria do intestino, bacteria salmonella monera 

Pé de atleta, cogumelo, lévedo fungo 

Magnolia, trigo, pino, margarida, fento vexetal 

Protozoo dunha charca, ameba protista 

 

Actividade 11: Di o tipo de artrópodo que é (cnidario, anélido, molusco ou equinodermo) 

medusa cnidario 

mexilón molusco 

Estrela de mar equinodermo 

samesuga anélido 

nereis anélido 

pólipo cnidario 

Ourizo de mar  equinodermo 

miñoca anélido 

coral cnidario 

polbo molusco 

ofiura equinodermo 

lesma molusco 

holoturia equinodermo 
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Actividade 12: Di o tipo de molusco que é (gasterópodo, bivalbo ou cefalópodo) 

caramuxo gasterópodo 

calamar cefalópodo 

vieira bivalvo 

sepia cefalópodo 

berberecho bivalvo 

sombrerillo chino gasterópodo 

navalla bivalvo 

ostra bivalvo 

lapa gasterópodo 

polbo cefalópodo 

Orella de mar gasterópodo 

nautilus cefalópodo 

Caracol de horta gasterópodo 

 

 

Actividade 13: Di si é verdadeiro ou falso. Si é falso di o motivo. 

 

a) Os insectos teñen 8 patas   FALSO teñen 6 

b) As samesugas aliméntanse de sangue VERDADEIRO 

c) Os fentos reprodúcense por esporas VERDADEIRO 

d) As estrelas de mar poden reproducirse dividíndoas pola metade VERDADEIRO 

e) As plantas con flores chámanse ximnospermas FALSO, chámanse anxiospermas 

f) Os polbos teñen 10 tentáculos e os calamares 8 VERDADEIRO 

g) Os cempés e milpés son miriápodos VERDADEIRO 

h) A cuncha interna da sepia chámase pluma VERDADEIRO 

i) Os gasterópodos poden ter un opérculo para pechar a entrada da cuncha VERDADEIRO 

j) Os brións ou musgos non teñen vasos condutores para o zume bruto e elaborado  VERDADEIRO 

k) Todos os animais son autótrofos  FALSO, son heterótrofos 

l) Os fungos son heterótrofos VERDADEIRO 

m) Os cnidarios teñen dúas aberturas, para boca e ano FALSO, so teñen unha abertura 

n) O pan de gaivota é un exemplo de esponxa ou porífero VERDADEIRO 

o) Os piñóns son as sementes dos pinos VERDADEIRO 

 


