a) [ ] Mèxic

b) [ ] Perú

c) [ ] Veneçuela

d) [ ] Uruguai

a) [ ] La Polinèsia s’ha convertit en una destinació
turística de gran atractiu.

b) [ ] Les illes són les formes de relleu predominants a Oceania.

c) [ ] La població majoritària a Austràlia i Nova

22. Quines d’aquestes informacions sobre
Amèrica són correctes?

Zelanda és l’aborigen.

d) [ ] Nova Zelanda és l’illa amb la densitat més

a) [ ] A l’Amèrica del Sud hi ha un elevat índex de

alta del món.

natalitat.

b) [ ] La religió més practicada al continent és la
cristiana.
26. Què s’ha representat en aquest mapa?

c) [ ] El sector industrial és el més important de
l’Amèrica Central.

d) [ ] L’agricultura és la principal activitat econòmica de l’Amèrica Llatina.

23. Quina sèrie d’aquests estats són tots illes?

a) [ ] Cuba, Nicaragua, Haití, Jamaica
b) [ ] Jamaica, República Dominicana, Guatemala, Cuba

a) [ ] Els estats europeus amb més població a

c) [ ] Haití, Nicaragua, Guatemala, República Do-

principis del segle XXI.

minicana

2004.

c) [ ] Els estats que van tenir més morts durant la
II Guerra Mundial.

24. Quina sèrie d’aquests estats compleixen tots
el requisit que són d’Oceania?

d) [ ] Els estats europeus que formen part de l’ONU
el 2004.

a) [ ] Austràlia, Fiji, Cambòdia, Indonèsia
b) [ ] Nova Zelanda, Papua Nova Guinea, Tuvalu,
Austràlia

27. Quins d’aquests estats europeus s’han creat
a finals del segle XX?

c) [ ] Filipines, Austràlia, Tonga, Samoa Occidental

d) [ ] Estat Federats de Micronèsia, Nova Zelanda,
Illes Marshall, Taiwan

25. Quines d’aquestes informacions sobre
Oceania són correctes?

a) [ ] República Txeca

b) [ ] Romania

c) [ ] Macedònia

d) [ ] Polònia

28. En quina d’aquestes sèries s’han ordenat
correctament els estats segons el nombre
d’habitants (de major a menor)?
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b) [ ] Els estats que formen la Unió Europea el

d) [ ] Jamaica, Cuba, Haití, República Dominicana

