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NOME.............................................................................................................CURSO............ 

 

 

1. Responde ás seguintes preguntas:  

a) De que está formado o Universo? ____________ 

________________________________________ 

b) Que é unha constelación? __________________ 

________________________________________ 

c) Que é unha estrela? _______________________ 

________________________________________ 

d) Que diferenza hai entre un satélite e un cometa? 

________________________________________ 

________________________________________ 

e) Como se chaman o noso planeta, o noso sistema planetario e a nosa galaxia?  

• Planeta: _____________________________ 

• Sistema planetario: ____________________ 

• Galaxia: _____________________________ 

2. Une mediante frechas os elementos das columnas: 

Planetas • 
Cometas • 
Satélites • 

 • Pequenos astros formados 
por xeo, po e gases 

• Corpos celestes que xiran 
arredor dunha estrela 

• Corpos celestes que xiran 
arredor dun planeta 

3. Sinala se as seguintes frases son verdadeiras (V) ou falsas (F): 
a) As estrelas son astros luminosos 
b) O Sol non é unha estrela 
c) Os cometas xiran arredor do Sol 
d) As galaxias fórmanas poucas estrelas 

4. Explica en que se diferencian os planetas dos satélites 

 

 

 

5. Explica as características dos catro tipos principais de astros que forman o Universo:  

a) Estrelas: _________________________________ 

________________________________________ 
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b) Planetas: ________________________________ 

________________________________________ 

c) Satélites: ________________________________ 

________________________________________ 

d) Cometas: ________________________________ 

________________________________________ 

6. Responde: en que galaxia se atopa o Sistema Solar? 

_______________________________________________ 

7. Completa a seguinte frase:  

O Sistema Solar está formado por unha estrela, que é o _______________, oito _______________, cos 

seus satélites, e diversos _______________ e cometas 

8. Responde: como se chaman os astros que xiran arredor dun planeta? 

____________________________________ 

9. Sinala se as seguintes frases son verdadeiras (V) ou falsas (F):  
a) Os planetas son astros que teñen luz propia 
b) A estrela central do Sistema Solar é a Lúa 
c) A estrela central do Sistema Solar é o Sol 
d) A Lúa é o satélite da Terra 
e) Os planetas xiran arredor do Sol 

10.- Une con frechas ambas as columnas, segundo as características do solsticio ou do equinoccio 

Solsticio de 
verán • 

Equinoccio de 
primavera • 

 • Comeza a primavera 

• Comeza o verán 

• A noite e o día teñen a 
mesma duración 

• A noite é a máis curta do ano 

11.- . Une mediante frechas os elementos das columnas: 

Codia • 
Manto • 
Núcleo • 

 • Está formada por rochas 

• Está formado por rochas a 
temperaturas moi elevadas 

• Está formado principalmente 
por metais pesados 

12.- . Une mediante frechas cada propiedade coa definición 

Dureza • 
Brillo • 

Cor • 
Cor da raia • 
Exfoliación • 

 • Forma en que o mineral 
reflicte a luz 

• Tipo de luz que reflicte 
cando é iluminado 

• Resistencia que ofrece 
cando o raiamos 

• Propiedade para fracturarse 
en anacos 

• Cor do po ao raiar un 
mineral 
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13.- . Sinala se as seguintes frases son verdadeiras (V) ou falsas (F). Escribe correctamente as que sexan 
falsas: 

a) Os minerais teñen orixe inorgánica 
b) Os minerais están formados por diferentes substancias 
c) Os minerais non teñen composición química homoxénea 
d) Os minerais fórmanse na natureza 
e) Os minerais son creados nun laboratorio 
 

14.- Completa o esquema sobre os tipos de rochas: 

 

 

15.-  Completa o seguinte texto sobre as rochas metamórficas: 

Cando unha rocha é sometida a altas _______________   e _______________    sen chegar a fundirse, 

prodúcense cambios nas súas _______________. As rochas que se forman por estes cambios chámanse 

_______________. 

 

16. Une mediante frechas os tipos de rochas sedimentarias coas súas características 

Detríticas • 
Químicas • 

Organóxenas • 

 • Formadas pola acción dos 
seres vivos 

• Formadas pola formación 
de novos cristais mediante 
reaccións químicas 

• Formadas por anacos de 
diferentes minerais e 
rochas 
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17.-Responde ás seguintes preguntas: 

a) Onde se encontra a maior parte da auga que hai na Terra? 

________________________________ 

b) Porque a auga dos océanos se denomina auga salgada? ________________________________ 

________________________________________ 

18.-. Completa as seguintes frases relacionadas coas propiedades da auga: 

• A auga é _______________ porque non ten cor, _______________ porque non cheira, e 

_______________ porque non ten sabor. 

• A auga ten un alto calor específico, é dicir, tarda moito en quentarse, e por iso é un excelente 

regulador da _______________ do planeta.  

• Cando cae un pouco de auga forma unhas gotas redondiñas debido á _______________ 

_______________ 

• A auga pode ascender polos vasos das plantas grazas á _______________, levando así os 

nutrientes dende a raíz ata as follas. 

• A auga é o mellor _______________ que existe, xa que é capaz de desfacer moitas substancias 

ou solutos 

19. Completa as seguintes frases:  

a) A hidrosfera está formada por todo a _______________ que existe no planeta nos seu tres 

estados: _______________, _______________ e _______________. 

b) A auga líquida salgada encóntrase en _______________ e _______________. 

c) A auga líquida doce está en _______________, _______________, _______________, etc. 

20.- . Responde as seguintes preguntas: 

a) Que é a atmosfera? _______________________ 

________________________________________ 

b) Que é o aire? _____________________________ 

________________________________________ 

 

21. Completa a seguinte táboa: 

REINO UNICELULARES/ 
PLURICELULARES 

EUCARIOTA/ 
PROCARIOTA 

NUTRICIÓN 
AUTÓTROFA/ 
HETERÓTROFA 

EXEMPLO 

MONERAS 
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PROTISTAS 
 
 
 

    

FUNGOS 
 
 

    

PLANTAS 
 
 

    

ANIMAIS 
 
 

    

 

22.- - Completar as seguintes frases: 

 

a) Os  Cnidarios  son animais  con forma de saco , células urticantes, e dúas morfoloxías, una 

fixa, chamada.......................e outra que nada libremente, chamada.......... 

b) Os  …................... son animais con  exoesqueleto e pezas articulados 

c)Os …..................... presenta simetría radial ,e aparello ambulacral 

d) Os ….....................son animais acuáticos, fixos,  con o corpo cubierto de poros 

e) Os Moluscos,teñen corpo brando e presentan tres rexión que son:cabeza, ..................e masa 

visceral. 

f) Os Artrópodos, son animais con apéndices........, y presentan un ...................formado por....... 

 

 

23.- Sinala e xustifica a que filo corresponde cada un dos seguintesanimais: lombriga de terra, 

anémona, lagostino, cempés,araña, ourizo de mar, bolboreta, esponxa e medusa. 

                     

Especie    Filo 

miñoca  

anémona  

lagostino  

cempés  

araña  

Ourizo de mar  

bolboreta  

esponxa  

medusa  
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24.- .- -Indica en cada caso que tipo de moluscos teñen as seguintes características 

a)Poden ser terrestres, como o caracol ou a babosa, ou acuáticos, como a lapa 

b)A maioría posúe unha concha externa enrollada en espiral 

c)A súa concha externa está formada por dúas pezas 

d)Son animais mariños que se alimentan por filtración 

e)Algúns presentan unha concha externa, pero a mayoría teñen unha concha interna chamada 

pluma 

25.- -Indica a que grupo de artrópodos  pertenecen as seguintes descripción: (1p) 

a) Presentan dos pares de antenas, 

b)Teñen catro pares de patas. 

c)Presentan tres pares de patas articuladas. 

d)Teñen a cabeza dividida en cabeza e tronco. 

e) Teñen cinco pares de patas, 

 

26.- .- Completa a seguinte táboa coas características principais de cada unha das catro clases 

de Artrópodos: 

 

 MIRIÁPODOS CRUSTÁCEO ARÁCNIDOS INSECTOS 

FORMA VIDA 
 

    

DIVISIÓN DO 
CORPO 

    

PARTES DA 
CAEZA/ 
CEFALOTÓRAX 
 

    

RESPIRACIÓN 
 

    

ALIMENTACIÓN 
 

    

 

27.- Completa  a seguinte táboa: 

 

 Forma das 

extremidades 

Recubrimiento 

da pel 

Ectodermo 

Endodermo  

Tipo de 

respiración  

Tipo de 

reproducción 

Mamíferos 

 

     

Aves 
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28.-Cales son os cinco grupos de vertebrados? .Indica en cada caso que grupo/os  

cumple as seguintes caractrísticas: 

a)Teñen metamorfose 

b) posúen ás 

c)Teñen línea lateral,escamas. 

d) Os seus osos son cartilaginosos. 

e)O feto teñe placenta. 

 

 

29.-Sinala e xustifica a que clase/filo corresponde cada un dos seguintes animais: serpe, 

xílgaro, píntega, polvo, cocodrilo,ra,ourizo de mar,esponxa,araña,miñoca. 

 

 

 

30.- Indica cales das seguintes afirmacións son falsas e por que: 

a) Os anfibios caracterízanse por ter catro extremidades, respirar por pulmóns e pola 

pel, ser poiquilotermos e sufrir a metamorfose. 

b) Os animais vivíparos desenvolven o ovo no interior da femia. 

c) Ningún invertebrado ten esqueleto. 

d) Algunhas das características propias dos animais son: posúen gran sensibilidade, 

teñen nutrición heterótrofa e as súas células son eucariotas. 

31.- Contesta: 

a) Que animais vertebrados respiran por branquias? 

b) Que animais vertebrados respiran por pulmóns? 

c) Existe algunha outra forma de respiración nos animais vertebrados? Esta forma de 

respiración, é autosuficiente ou só serve de complemento a outra forma? Explícao. 

32.- Explica o proceso de metamorfose das ras e menciona as diferencias entre os 

cágados e as rás adultas.(anatomía, forma de vida e respiración). 

 

 

 

 

 

33.-Fai un esquema dunha pluma indicando as suas pares. 

 

 

 

 

 

 

34.- .-. Completa o seguinte texto coas palabras que faltan: 

A)Nos mamíferos.o seu corpo está cuberto de …………….., 

B)As súas extremidades poden ter forma de…………….,de………………e…… 

c)Respiran por………………………. 

d)Antes de nacer desenvólvense no    da nai, polo que son ……………..,excepto o…… 

e)O seu nome veñe por…….. 
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35.- Fai un debuxo dunha seta e sinala as súas parte. 

 

 

 

 

 

 

 

36.- Os fungos son heterótrofos, que tres tipos de fungos pode haber segundo o tipo de 

estratexia alimenticia que utilicen? 

 

 

 

 

37-Tipos de bacterias segundo a súa forma. Debúxaas. 

 

 

 

 

38.- Clasifica as bacterias segundo a súa forma de nutrición. 

 

 

39.-  Como se nutren as algas?  

 

 

40.-Como se nutren os protozoos? 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


