
MÓDULO 3 – OS SERES VIVOS ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN

INTRODUCIÓN:

Como figura na programación do Departamento de Bioloxía, aqueles  alumnos do módulo 3 que  
non  superasen  na  convocatoria  ordinaria  (mes  de  febreiro)  a  materia  poderán  superala  na  
convocatoria  extraordinaria   de  maio sen  necesidade  de  exame se  cumpren  os  seguintes  
requisitos: 

Asistencia regular a clase no módulo 4. Considerando unha asistencia regular aquela  
na que as faltas de asistencia non xustificadas non excedan un 30 % 

Entrega dos traballos propostos para a recuperación do módulo polo/a  profesor/a.  
Este traballo consistirá na realización do presente boletín de actividades.

No caso de non cumprir algún dos requisitos anteriores ou de que o traballo realizado non acade  
unha cualificación positiva haberá,  no mes de maio,  unha proba extraordinaria que versará  
sobre todos os contidos impartidos ao longo do primeiro cuadrimestre. 

Os alumnos que se teñan que presentar a esta proba deberán contestar a todas as preguntas 
formuladas,  con  independencia  dos  temas  que  aprobaran  de  forma  parcial  durante  o  
cuadrimestre. 

Unha cualificación positiva nesta proba requerirá un coñecemento global da materia así como a  
demostración de que se acadaron os contidos mínimos esixidos para o módulo, valorándose a  
coherencia,  corrección,  e  o  uso  do  vocabulario  específico  da  materia  na  elaboración  das  
respostas.

As cuestións desta proba extraordinaria extraeranse das formuladas neste boletín.

INSTRUCIÓNS PARA A REALIZACIÓN DAS ACTIVIDADES:

As  respostas as cuestións que se formulan deberás realizalas  en folios que 
graparás  ao  boletín,   identificando  correctamente  a  cuestión  que  estás  a 
responder (tema, número e apartado da cuestión).

Nas cuestións que teñas que completar táboas, debuxos, etc... a resposta 
farala na mesma folla do boletín.

Para a realización das cuestións deberás consultar os temas que, ao longo do 
cuadrimestre, foron postos a disposición do alumnado e que podes atopar na 
páxina web do Departamento.

Valorarase a presentación, limpeza e orde coa que se realice o traballo.
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MÓDULO 3 – OS SERES VIVOS ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN

1.-  Que teñen en común todos os seres vivos:

a) Desde un punto de vista químico.

b) Desde un punto de vista estrutural.

c) Desde un punto de vista funcional.

2.- Relaciona cada característica dos seres vivos co seu significado poñendo o número correspondente á 
característica:

1.   Reprodución

2.   Excreción

3.   Relación

4.   Movemento

5.   Nutrición

6.   Respiración

7.   Crecemento

8.   Mesma organización

Desprazarse para a obtención de alimentos

Os seres vivos están formados por células

Aumentar de tamaño

Obter enerxía a partir da combustión de elementos

Expulsar os produtos de desbote

Responder ante algún estímulo

Orixinar individuos igual ou semellantes a eles

Tomar alimentos, auga e outros nutrientes

3.- a) Que son os niveis de organización?

b) Realiza un esquema dos niveis de organización dos seres vivos e sitúa,  ao carón do nivel ao que 
pertencen, os seguintes termos. 

Auga, electrón, aparato de Golgi, corazón, hidróxeno (H),   virus do SIDA, tecido muscular, aparato 
circulatorio, proteína, bidueiro,  piñeiral,  paramecio. 

4.-  a) Que son os bioelementos? 

b) Cal é a diferenza entre as biomoléculas orgánicas e as biomoléculas inorgánicas?

c) Completa o seguinte cadro – esquema sobre a composición e organización da materia viva.
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MÓDULO 3 – OS SERES VIVOS ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN

5.- a) Relaciona cada biomolécula poñendo o número ao lado da función que realiza:

1. Auga Portador da mensaxe xenética

2. Sales minerais Forman parte da membrana da célula

3. Glícidos Forman parte do esqueleto de moitos animais

4. Lípidos Catalizadora

5. Proteínas Combustíbel para a respiración celular

6. Ácidos nucleicos Disolve e transporta sustancias

b) Asocia as biomoléculas:  ADN, graxa, anticorpo e glicosa, coas funcións ou feitos descritos nas 
seguintes frases:

Madeira que está ardendo no forno dunha panadaría.                                                            

Madeira gardada no leñeiro. .                                                            

Ordenador que controla todos os ordenadores dun instituto. .                                                            

Alarma contra intrusos. .                                                            

c) Clasifica no principio inmediato orgánico correspondente cada unha das seguintes biomoléculas:

• Aceite 

• ADN 

• ARN 

• Celulosa 

• Cera 

• Colesterol

• Glicosa

• Hemoglobina

• Miosina

• Sacarosa

6.- Segundo a teoría celular “A célula é a unidade anatómica, fisiolóxica e de orixe dos seres vivos” . Explica 
que significa esta frase.

7.-  a) Completa a táboa contestando SI ou NON ás cuestións:

CÉLULA 
PROCARIOTA

CÉLULA EUCARIOTA 
VEXETAL

CÉLULA EUCARIOTA
ANIMAL

Presenta Núcleo
Presenta Cromosomas
Presenta Membrana plasmática
Presenta Parede celular
Ten Nutrición autótrofa
Ten Nutrición heterótrofa
Presenta Cilios ou flaxelos
Presenta Ribosomas
Presenta Mitocondrias
Presenta Cloroplastos
Pode ter mobilidade
Pode formar tecidos
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MÓDULO 3 – OS SERES VIVOS ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN

b) Identifica as seguintes células, escribindo debaixo de cada unha o nome do tipo de célula e sinalando os 
orgánulos ou estruturas que a caracterizan e que te serviron para identificalas.

8.-  Relaciona  cada  orgánulo  ou  estrutura  coa  súa  característica  ou  función.  Poñendo  o  número  do 
orgánulo ao lado da característica ou da función que realiza:

Estrutura / Orgánulo Característica / Función
1. Aparello de Golgi Delimita a célula, separándoa do medio onde se encontra. e permite a entrada e saída de 

substancias nutritivas, indispensables para realizar as funcións vitais.

2. Centrosoma Longas cadeas de ADN que conteñen a información dos caracteres hereditarios de cada 
individuo.

3. Cilios e flaxelos Regula o intercambio de sustancias entre o ci toplasma e o interior do núcleo.

4. Citoesqueleto Produce glícidos que almacena xunto outras sustancias ata o momento de secretalas.

5. Citoplasma Cuberta ríxida constituída por celulosa; exclusiva  das células vexetais.

6. Cloroplastos Conxunto  de  filamentos  proteicos  que  lle  proporcionan  forma  á  célula  e  permiten  o 
transporte de substancias no interior celular.

7. Cromosomas Almacena lípidos

8. Lisosomas Estrutura relacionada cos movementos da célula, coa organización do citoesqueleto e tamén 
intervén na reprodución celular.

9. Membrana plasmática Regula o funcionamento da célula.

10. Membrana nuclear Espazo comprendido entre a membrana e o núcleo

11. Mitocondrias Almacena proteínas

12. Núcleo Realizan a fotosíntese.

13. Nucléolo Almacenan substancias moi diversas

14. Nucleoplasma Síntese de proteínas.

15. Parede celular Realizan a respiración celular

16.  Retículo  endoplasmático 
rugoso Son orgánulos vibrátiles, responsables dos movementos da célula

17.  Retículo  endoplasmático 
liso Constitúe o medio interno do núcleo.

18. Ribosomas Conteñen encimas dixestivos para realizar a dixestión de substancias nutritivas

19. Vacúolos Forma os ribosomas.
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MÓDULO 3 – OS SERES VIVOS ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN

9.-  Sitúa os seguintes termos no lugar que lle corresponda no cadro: asexual, correr, comer, escoitar, follas, 
flores, gametos, medrar, ollos, ovíparo, pensar, pole, raíces, respirar, ulir, ver, vivíparo, zume.

Nutrición Relación Reprodución

10.- Se unha célula ten 72 cromosomas, cantos cromosomas terán as células fillas se a división é mitótica? 
E se é meiótica?  Razona a resposta

11. Completa a táboa para comparar as bacterias cos virus.

BACTERIAS VIRUS

Ácido nucleico

Tipo de organización

Nutrición

12.- Define:

Microorganismo patóxeno:

Contaxio:

Toxina:

Antibiótico:

13.- A maior parte dos microorganismos son beneficiosos. Existen virus beneficiosos? Razoa a resposta

14.- a) Cal é a principal característica dos organismos pluricelulares? 

b) Por que é necesario en todos os seres pluricelulares un medio interno?

c) Que organismos presentan organización pluricelular? Cales son unicamente pluricelulares?

15.- Define os seguintes termos e pon un exemplo de cada un: 

Tecido

Órgano

Aparato

Sistema
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MÓDULO 3 – OS SERES VIVOS ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN

16.-  a) Indica as diferenzas entre:

Alimentación e nutrición.

Nutrición autótrofa e nutrición heterótrofa

b) Cales son as dúas finalidades da nutrición?

17.- a) Cita as etapas da nutrición comúns a vexetais e animais.

b)  Indica a función que realizan na nutrición vexetal: 

A raíz:

O talo:

As follas:

Os estomas:

c) Indica as diferenzas entre:

Xilema e floema

Zume bruto e zume elaborado

18.- Explica cal é a función dos seguintes aparatos.

Aparato dixestivo

Aparato excretor

Aparato respiratorio

Aparato circulatorio

19.-  a) En que consiste a dixestión?  En que lugar do aparato dixestivo ten lugar?

b) En que consiste a absorción?  En que lugar do aparato dixestivo ten lugar?

20.- Fai un esquema dos distintos tipos de circulación que existen.

21.- Sinala a/s diferenza/s entre: 

Vea – Arteria

Sangue arterial – sangue venoso

Ovíparo - Vivíparo

Excreción – Defecación

Respiración – Ventilación
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22.- a) Sinala e nomea no debuxo as partes que podemos distinguir nunha flor. 

b) En que parte da flor se atopan as células reprodutoras masculinas?  E as femininas?

c) Que parte da flor se transforma en froito?

d) Explica brevemente o proceso de reprodución dunha planta con flores.

e) Por que non xermina unha semente na terra seca? 

23.- a) Cal é a finalidade da función de relación?

b) Escribe a secuencia de acontecementos e os elementos que interveñen na elaboración dunha 
resposta ante un estímulo. 

c) Pode haber respostas que sexan involuntarias pero conscientes?  Razoa a resposta.

d) Cal é a diferenza entre un tropismo e unha nastia?

24.- Por que dicimos que as hormonas son mensaxeiros químicos?

25.-  a) Cal é a finalidade da función de reprodución?

b) Indica se as seguintes frases fan referenza á reprodución asexual ou á sexual. 

Efectúase mediante células especiais ou gametos .                                                            

Só é necesario un proxenitor  .                                                            

Implica unha fase de cigoto .                                                            

Xera individuos distintos aos proxenitores  .                                                            

Xera individuos idénticos aos proxenitores .                                                            

Intervén só unha parte especializada do organismo  .                                                            

c)  Por que é necesario que os gametos  teñan a metade de cromosomas que as demais células do 
organismo?

d) Cal é a diferenza entre un gameto e unha espora?
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MÓDULO 3 – OS SERES VIVOS ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN

26.- En que se diferenzan os animais e as plantas? Completa a táboa para comparalos.
 

Plantas Animais

Célula característica

A célula posúe ....

A organización ...

Tipo de nutrición

Obteñen os nutrientes ....

Mobilidade

Posúen sistema nervioso

Resposta aos estímulos

Crecemento

Reprodución

27.- a) Ordena de menor a maior as seguintes categorías taxonómicas: xénero, tipo, orde, familia,  
reino, especie, clase.

b) Observa detidamente os seguintes seres vivos e clasifícaos no seu reino correspondente:

Móneras Protoctistas Fungos Plantas Animais
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Marca cun X as casiñas correspondentes ás características de cada ser vivo:

Organismo Células
Con tecidos

Nutrición

Unicelular Pluricelular Procariota Eucariota Autótrofa Heterótrofa

Mexillón

Alga

Bolboreta

Níscaro

Lómbriga

Ameba

Paramecio

Pescada

Millo

Ser humano

Lévedo do 
pan

Aciñeira

Estreptococo

28.-  a) Que é a evolución?  

b) Como explica Darwin a evolución?  E Lamarck?

c) Considerando a teoría da selección natural, que individuos terán maior éxito biolóxico, aqueles 
que teñen moitos descendentes ou aqueles que viven moito tempo? Razoa a resposta.

29.-  a) Que é a hominización?

b) Que cambios anatómicos se tiveron que dar no home para adquirir a posición erecta e a marcha 
bípede?  Que vantaxes lle supuxo?

30.- a) Cal é a diferenza entre unha transformación física e unha transformación química?

b) Indica se os procesos seguintes son cambios físicos ou químicos:

A evaporación da auga .                                                            

A combustión do gas butano .                                                            

A corrosión do ferro .                                                            

A dilatación dun gas .                                                            

A disolución do sal común en auga .                                                            

A fusión do xeo .                                                            

O crecemento das plantas .                                                            

Produción de nailon para fabricar tecidos .                                                            

Fermentación das uvas para producir viño .                                                            
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Oxidación da glicosa .                                                            

31.- a) Que é unha reacción química?

b) Que significa “axustar” unha reacción química?

32.-  As seguintes reaccións químicas:

a)  Axústaas, de forma razonada

b) Indica de que tipo de reacción se trata.

c) Explícaas con palabras

H2   +     Cl2      HCl 

   C5H12   +     O2       CO2   +    H2O

   FeCO3        FeO   +     CO2 

   HCl   +     Ba (OH)2       BaCl2   +     H2O 

   Fe2O3   +     H2      Fe   +     H2O

Significado das fórmulas:

Fórmula Nome
H2 Hidróxeno gas
Cl2 Cloro gas
HCl Cloruro de hidróxeno
C5H12 Pentano
O2 Osíxeno gas
CO2 Dióxido de carbono
H2O Auga

Fórmula Nome
FeCO3 Carbonato de ferro
FeO Óxido de ferro (II)
Ba (OH)2 Hidróxido de bario
BaCl2 Cloruro de bario
Fe2O3 Óxido de ferro (III)
Fe Ferro

33.- As seguintes frases describen algunhas reaccións químicas:

a) Escribe e axusta a reacción descrita.

b) Indica en cada unha cales son os reactivos e cales os produtos

c) Indica de que tipo de reacción se trata

O amoníaco (NH3) obtense ao reaccionar o nitróxeno (N2) co hidróxeno (H2)

O hidróxido de sodio (NaOH) prodúcese ao reaccionar o óxido de sodio (Na2O) coa auga (H2O)

Ao engadir ácido clorhídrico (HCl) ao carbonato de calcio (CaCO3) prodúcese cloruro de calcio 
(CaCl2), dióxido de carbono (CO2) e auga (H2O)

O osíxeno (O2) pódese obter por descomposición térmica do clorato de potasio (KClO3), tamén 
obtemos cloruro de potasio (KCl).

O sulfato de sodio (Na2SO4) obtense ao facer reaccionar ácido sulfúrico (H2SO4) con hidróxido 
sódico (NaOH). Na reacción tamén se produce auga (H2O).
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34.- a) Que son os catalizadores?  Cales son as súas características?

b) Por que a velocidade de reacción química aumenta coa concentración dos reactivos?

c) Por que no frigorífico diminúe a velocidade da reacción de descomposición dos alimentos?

35.- Sinala as diferenzas entre:

Fotosíntese e Quimiosíntese

Respiración e fermentación

Fotosíntese e respiración

Anabolismo e catabolismo
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