
LINGUA GALEGA.3º TRIMESTRE.3º SEMANA 

COMPRENSIÓN LETORA 

Que é a auga? 

A auga é unha das substancias máis comúns e sorprendentes da Terra. 

Diferenciándose das demais substancias, a auga existe en estado sólido, líquido e 

gasoso. Máis do 70% da superficie terrestre está cuberta por auga. Enche océanos, ríos e 

lagos, penetra na terra e está presente mesmo no aire que respiramos. 

 

Como usamos a auga 

 

En moitos países do mundo a auga é moi alcanzable e para a xente isto é normal. 

Usamos a auga para lavarnos, beber, cociñar, limpar… Nos países desenvolvidos, a 

xente utiliza máis de dúas bañeiras cheas (300 litros) de auga ao día. Así e todo, nos 

países subdesenvolvidos, onde chove pouco e as casas non teñen auga, esta constitúe un 

ben moi prezado que hai que aforrar e usar con moita moderación. 

A auga en funcionamento 

 

Dende a industria ata a agricultura, pasando pola produción de enerxía para as 

fábricas e os fogares, facemos que a auga traballe para nós. Para fabricar o papel dun 

libro, por exemplo, utilizáronse preto de 100 litros de auga. Algunhas centrais eléctricas 

utilízana para xerar electricidade, mentres que outras a usan para refrixerar a 

maquinaria.  

Os animais acuáticos 

As augas da Terra están cheas de todo tipo de vida animal. Estes animais acuáticos 

teñen uns órganos especiais que lles permiten respirar debaixo da auga.  

Algúns animais, como os peixes, viven todo o tempo na auga, mentres que outros, 

como as ras (anfibios) están especialmente adaptados para vivir na terra e na auga e só 

pasan unha parte do seu ciclo vital na auga. A maioría dos animais acuáticos están 
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adaptados ou á auga doce ou á salgada, pero hai algúns, como o salmón, a lamprea ou a 

anguía, que poden sobrevivir nas dúas. 

As plantas e a auga 

 

A auga axuda as plantas da terra a sosterse firmes e manter a súa forma. A auga é 

imprescindible na fotosíntese, o proceso co que elaboran o alimento.  

Nos lugares secos, as plantas están adaptadas para almacenar auga e evitar perdas 

desta substancia. As plantas acuáticas teñen o problema inverso, pois deben evitar 

afogar ao anegarse. 

Secas e inundacións 

A escaseza ou a abundancia excesiva de auga chega a producir danos terribles. As 

inundacións e as secas poden estragar as vivendas, destruír os campos e acabar coa vida 

de persoas e de animais. Os furacáns e os terremotos son fenómenos meteorolóxicos 

que tamén poden arrasar illas e zonas costeiras.  

Hai aldeas e tamén vilas nas que se almacena auga en tanques ou en lagos artificiais 

para poder sobrevivir nas epocas de secas.  

Os encoros e as esclusas normalmente protexen das inundacións, pero hai tanta 

poboación vivindo nas zonas costeiras e preto dos ríos que os desastres acontecen 

forzosamente. 

A contaminación da auga1 

A auga pode contaminarse cos vertidos industriais, cos produtos químicos, coas augas 

residuais e mais cos vertidos domésticos.  

A auga contaminada tamén espalla algunhas enfermidades como a febre tifoide, o 

cólera ou a disentaría.  

O control da contaminación das augas é caro pero esencial se queremos seguir tendo 

acceso á auga limpa no futuro. 

A auga no futuro 

A auga é unha fonte de enerxía que non ocasiona problemas no medio natural. Neste 

momento, ao redor dun quinto da electricidade do mundo provén das centrais 

hidroeléctricas, e hai intención de utilizar a enerxía mareomotriz para aumentar a 

produción. 

As novas tecnoloxías facilitarán a obtención de auga doce procedente do mar. Aínda 

así, estes proxectos dependen da atención que se lle preste á conservación da auga. 



1. Ler e comprender. Actividades 

Lembra a lectura e responde as preguntas: 

 

 En que estados podemos atopar a auga? 

 Que cantidade de auga utilizamos ao día? 

 Para que lles serve a auga ás plantas? 

 Que danos pode causar unha inundación? 

 Con que se contamina a auga? 

Na lectura podemos ver a importancia da auga. Que fas ti para coidar que non se contamine ou 

para aforrala? 

2. O verbo: número e persoa 

Gramática 

Os verbos son as palabras que expresan accións, estados ou sucesos. 

As formas do verbo poden variar segundo o número, a persoa, o modo e o tempo. 

Nesta unidade estudaremos o número e a persoa. 

Todas as formas verbais teñen número: 

 Singular, cando se refiren a unha soa persoa, animal ou cousa: O rapaz canta 

moi ben. 

 Plural, cando se refiren a máis de unha persoa, animal ou cousa: Os rapaces 

cantan moi ben. 

As formas verbais poden estar en primeira, en segunda ou en terceira persoa: 

 Primeira persoa, cando o verbo se refire a quen fala: eu escribo, nós escribimos. 

 Segunda persoa, cando o verbo se refire a quen escoita: ti escribes, vós 

escribides. 

 Terceira persoa, cando se di algo doutra persoa, animal ou cousa distinta da que 

fala ou escoita: el escribe, elas escriben. 



As formas nominais son formas do verbo que non expresan número nin persoa. Estas 

formas son o infinitivo, o xerundio e o participio: 

 

 

Existe tamén o infinitivo conxugado, unha forma característica do galego. Fórmase a 

partir do infinitivo engadíndolles sufixos a todas as persoas agás á primeira e terceira 

persoas do singular: eu partir, ti partires, el/ela partir, nós partirmos, vós partirdes, 

eles/elas partiren.  

Non esquezas que os verbos se clasifican en tres conxugacións: 

 1ª conxugación: o infinitivo remata en -ar (andar). 

 2ª conxugación: o infinitivo remata en -er (perder). 

 3ª conxugación: o infinitivo remata en -ir (vivir). 
 

 

Actividade 1 

 

Indica o pronome axeitado das seguintes formas verbais e sinala tamén a persoa e o número: 

EXEMPLO  corriades: Vós corriades, verbo correr, 2ª conxugación,2ª persoa do plural. 

Andastes                                    

Quixeches 

Entraron 

Bebín 

Escribiu 

Durmimos 

Veredes 

Colliamos 
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Escribe as oracións seguintes e complétaas coas formas verbais axeitadas: 

 

 Os bombeiros ………… ………o lume coa mangueira de auga. 

 O coche do avó ………………. unha avaría no motor. 

 Mentres meu pai …………….. o xornal, miña nai ………cartas. 

 Eu …………….. cedo para non………….. … tarde á escola. 

 Breixo ………….. a carreira …………….. máis cós outros. 

 Antón e mais Xulio ………………….nunha protectora de animais. 

 Mañá ………………. de excursión todo o día e …………. moitas cousas novas. 

A continuación, analiza as formas verbais anteriores indicando o número e a persoa 

 

Ortografía 

Escríbese x: 

 

 Coa formación ex- seguida de -pl- ou -pr-: explorar, explicar, expresar, 

expresión, agás espléndido e espremer. 

 En palabras como exceso, contexto, exquisito, extensión. 

 Nos prefixos ex- e extra-: exclamar, extraordinario. 

Escríbese s: 

 En termos populares de uso frecuente como escavar, estraño, Estremadura, 

escusa, estranxeiro. 

Algunhas palabras cambian de significado segundo se escriban con s ou x: 
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1.Completa estas palabras con es-, ex- ou extra-: 

…..quisito        ….. forzar           …… pulsión  ………. vertido     …….. campar  ……..  premer   …… piga      

………..vagancia   ……… perimento   …………ordinario 

2.Completa con estas palabras escampara, extrovertido, extraordinario,espremido 

 Este zume de laranxa está ………………………….. 

 Era moi tímido, pero agora volveuse máis ………………. 

 Foi……………….. ! Nunca tal vira na miña vida. 

 Non te preocupes, nunca choveu que non ……………………………….. 

 

 


