
               AUTOCORRECCIÓN  TEMA 9 

                         OS HABITANTES DO PLANETA 

 

  Estas respostas serven como repaso do tema, convén que as saibades 

ben. 

(TENDES QUE AUTOCORRIXIR,  E VER QUE AS  VOSAS RESPOSTAS, AÍNDA QUE CON 

OUTRA REDACCIÓN , TEÑAN OS MESMOS OU PARECIDOS CONTIDOS E 

COMPLETEDES O QUE FALTE) 

1- QUE É A DEMOGRAFÍA? 

É a ciencia que estuda a poboación que habita un territorio, interésase en: 

-O crecemento da poboación nos países pobres. 

-O avellentamento da poboación nos países ricos. 

-Os grandes fluxos migratorios. 

-Como atender as necesidades da poboación sen afectar asustentabilidade do 

planeta ou dun determinado lugar. 

 

2- CANTOS HABITANTES TEN O PLANETA? 

Arredor de 7500 millons, e segue medrando 

 

3- QUE FACTORES FAN QUE SE DISTRIBUA A POBOACIÓN POLO TERRITORIO? 

-Físicos: Os climas temperados, presenza de auga, fertilidade do chan , etc, fai 

que haxa máis poboación. 

-Históricos: Lugares que dende a antigüedade están densamente poboados: as 

beiras dos ríos de Mesopotamis, Exipto ou India 

-Factores socioeconómicos: Perto de centros industriais, ciudades e chans 

fértiles hai maior poboación. 

 

4- QUE É A DENSIDADE DE POBOACIÓN? 

É o número de habitantes dun territorio  determinado por Km2    hab/Km2 

 

5- QUE PAÍSES E ZONAS SON AS MÁIS POBOADAS DO MUNDO? 

China, India, Europa Occidental, Xapón, oeste de EEUU, etc 

 

6- QUE ÁREAS DO MUNDO SON AS MENOS POBOADAS? 

Áreas desérticas e selváticas: A Antártida, Groenlandia, O Sahara, A selva 

amazónica, Australia, Siberia,etc 

 



7- CITA AS 10 CIDADES MÁIS POBOADAS DA TERRA ( VER MAPA PAX 174-175) 

Toquio,  Delhi, Shangai, Osaka, MéxicoD F, Bombai, Sao Paulo, O Cairo, Nova 

York, Moscova 

 

8- QUE PARTES TEN UNHA PIRÁMIDE DE POBOACIÓN? 

A base, o tronco e a cima 

 

9- QUE TIPOS DE PIRÁMIDES DE POBOACIÓN  COÑECES? 

Triangular ou de parasol (moita poboación nova), pirámide de oxiva ou campá 

(moita poboación adulta), pirámide de urna ou de bulbo (moita poboación 

vella) 

 

10-  COMENTA ESTAS DUAS PIRÁMIDES DE POBOACIÓN: 

 

 

 

 

BASE: A base ,onde se sitúa a poboación máis nova, é estreita, ten pouca xente 

nova 

 

TRONCO: Ten moita poboación adulta, moita “ panza” no meio da pirámide 

 

CUMIO: Ten bastante poboación vella, tendendo o cumio á forma de meseta 

 

Esta pirámide, propia de países europeos desenvolvidos, é máis acusada no E 

Español, indica unha poboación avellentada, problema que pode ir a máis, pois 

no futuro, a poboación da base, que son poucos e serán quen estea en idade de 

traballar no futuro, terán que atender e producir para un cumio  de xente vella, 



moi superpoboado, máis do que xa é na actualidade;  isto, reflicte un grave 

problema social e económico, que os gobernos con as políticas demográficas 

van ter que solventar, promovendo a natalidade e atraendo inmigrantes  de 

idade nova doutros países  

 

 

ANGOLA – ÁFRICA 

BASE : Moi ancha, moita poboación nova. 

TRONCO: Poboación en idade de traballar  nen moita nen pouca. 

CUMIO: Pouca xente da terceira idade, pouca poboación avellentada. 

Esta pirámide amosa a realidade de moitos países do terceirio mundo, onde existe 

unha explosión demográfica que fai que haxa unha enorme cantidade de poboación 

nova, isto vai facer que non teñan doado atopar traballo no seu país e se vexan 

obrigados a emigrar, como acontece hoxe en día. Precísanse medidas demográficas de 

control da natalidade e de desenvolvemento do país. 

 

 

 

Cal país ten unha pirámide de poboación con máis xente moza? 

Angola 

Cal país ten unha pirámide con máis xente adulta? 

España 



11-QUE É A TAXA DE NATALIDADE? 

É a relación entre o número de nacementos  coa poboación dun territorio durante un 

ano expresado en tantos por mil (o/oo) 

 

12- QUE É TAXA DE MORTALIDADE? 

É a relación entre o número de falecementos  coa poboación dun territorio durante un 

ano, expresado en tantos por mil (o/oo) 

 

13- QUE É A TAXA DE FECUNDIDADE? 

E a que relaciona o número de nacementos coa poboación femenina en idade fértil 

(entre 15 e 49 anos) nun territorio, expresado en tantos por mil (o/oo) 

 

 

14- QUE É O CRECEMENTO VEXETATIVO DA POBOACIÓN? 

E a diferenza entre o número absoluto de nacementos e de defuncións , nun territorio 

nun determinado período de tempo.Pode ser positivo, se a poboación aumenta, ou 

negativo se diminúe. 

 

 

15- COMO É O CRECEMENTO VEXETATIVO DA POBOACIÓN GALEGA, POSITIVO OU 

NEGATIVO? 

Negativo, Galiza perde poboación. 

 

   

     16- TEMOS UN PAIS  ENVELLECIDO ? 

Si, con pouca xente moza e moita xente maior. 

 

 



 

  17- QUE PAISES TIVERON UNHA GRANDE EXPLOSIÓN DEMOGRÁFICA? 

 

 India e China hai uns anos, e agora é  África sobre todo quen ten unas altas 

taxas de natalidade 

 

18- QUE SON AS POLÍTICAS DEMOGRÁFICAS? 

Son as que implementan os gobernos para tentar aumentar a poboación ou disminuíla 

promovendo ou non a natalidade, ou os fluxos migratorios, segundo conveñan aos 

intereses do país 

 

 

19- QUE POLÍTICA DEMOGRÁFICA DEBERÍA APLICARSE NA GALIZA  QUE TEN UNHA 

BAIXA TASA DE NATALIDADE E A POBOACIÓN ENVELLECIDA? 

Promover a natalidade  con medidas de  axuda á poboación xoven , para que se 

animen a ter fill@s: baixar os prezos das garderías, dos productos sanitarios das 

crianzas, baixada de impostos por ter varios fill@s, promover o emprego, abaratar a 

vivenda e os alugueiros, etc. 

Tamén facilitar a entrada de inmigrantes xóvenes vidos doutros países. 

 

 

20- CALES SON OS DOUS PAÍSES MÁIS POBOADOS DA TERRA? 

China e India 

 

21 – SE TI MARCHAS TRABALLAR A  FRANCIA? EXPLICA POR QUE ES UN EMIGRANTE E 

TAMÉN UN INMIGRANTE… 

Sería un emigrante galego, un emigrante na miña terra, e, ao tempo, sería un 

inmigrante en Francia, as dúas cousas ao tempo 

 



22-OLLA O MAPA DA PÁXINA 189 E CITA OS LUGARES E CONTINENTES CON MAIOR 

TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL. 

Africa é o continente con as taxas de mortalidade infantil máis altas, tamén grandes 

áreas de América central e do sur, e o sur de Asia  

23 – CALES SON OS SECTORES ECONÓMICOS DA POBOACIÓN, SEGUNDO O TRABALLO 

QUE DESENPEÑAN? (VER PÁXINA 176) 

Sector Primario: traballan extraendo os productos que dá a natureza sen 

transformalos(Agricultura, pesca, mineiría). 

 Sector Secundario: Transforma os productos do sector primario (Industria, 

construcción. 

Sector terciario: Dá servizos de todo tipo á sociedade(Educación, ocio, transporte, 

sanidade, banca, comercio, etc,etc) é o maioritario nos países desenvolvidos. 

24-A QUE SECTOR PERTENCE UNHA TRABALLADORA  DA SANIDADE, UN 

TRABALLADOR DE CITROEN, E  UNHA MARISCADORA? 

Ao sector terciario (sanidade), secundario ( fábrica citroen), primario (mariscadora) 

25 – QUE CHE PARECEU O TEMA? FOI DOADO OU DIFÍCIL? DEUCHE MOITO 

TRABALLO? 

   O importante é que entenderas e aprenderás os conceptos. Repasa estas preguntas 

e respostas para consolidar o aprendido. 

 


