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Instruccions
- Llegeix atentament cada una de les preguntes abans de contestar.
- Cada pregunta val 1 punt.
1- Contesta les següents preguntes sobre els punts cardinals marcant la resposta
correcta.
a) Per quin punt cardinal deim que surt el Sol?: a) Nord; b) Sud; c) Est; d)

Oest.
b) Quan deim que un país és meridional, volem dir que es troba cap al: a)

Nord; b) Sud; c) Est; d) Oest.
c) Quan deim que un país és septentrional, volem dir que es troba cap al: a)
Nord; b) Sud; c) Est; d) Oest.
d) Quin instrument utilitzam per a localitzar els punts cardinals?:

a) un pluviòmetre; b) un baròmetre; c) una brúixola; d) un GPS.
2- Indica, de cada un dels noms, si són rius o serralades i a quin continent es troben:
Accident geogràfic
Himàlaia
Amazones
Nil
Andes
Alps

Riu / serralada
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Continent

3- La Terra té diversos moviments. Explica què és el moviment de translació i quina
és la seva conseqüència.
4- Relaciona cada poble o ciutat amb l’illa on es troba. Escriu la lletra corresponent
dins de cada parèntesi:
(
(
(
(
(

) Sant Josep de sa Talaia
) Felanitx
) Sant Francesc Xavier
) Es Mercadal
) Inca

a. Mallorca
b. Menorca
c. Eivissa
d. Formentera

5- L’acció de l’home té conseqüències negatives pel medi ambient.
a) Podries citar un dels problemes mediambientals que afectin les Illes
Balears?
b) Quina mesura proposaries per a resoldre el problema mediambiental que
has indicat a l’apartat anterior?
6- Les activitats econòmiques es classifiquen en tres sectors. Quin sector és el
predominat a les nostres illes? Per què?
7- La Revolució Industrial va significar la substitució de la força humana i animal per
la de les màquines.
a) Com es diu el primer motor que es va utilitzar?
b) Quin combustible utilitzava?
8- La Segona Guerra Mundial va ser provocada per l’agressivitat d’Alemanya.
a) Sabries dir com es deia el polític que dirigia Alemanya en aquells
moments?
b) Quin fet va marcar la rendició del Japó al final de la Segona Guerra
Mundial?
9- Completa el següent quadre sobre països i capitals de la Unió Europea.
PAÍS
REGNE UNIT

CAPITAL
HÈLSINKI

ALEMANYA
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BRUSSEL·LES
POLÒNIA
ROMA
HONGRIA
LISBOA

10- Quines quatre comunitats autònomes espanyoles tenen costa a la mar
Cantàbrica?
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