
CIENCIAS SOCIAIS 3º

1. Que cambio de estado se produce cando arrefrías a auga líquida?

a. Fusión
b. Solidificación
c. Condensación
d. Evaporación

2. E cando quentas a auga sólida?

a. Fusión
b. Solidificación
c. Condensación
d. Evaporación

3. O ciclo da auga é o percorrido que realiza a auga movéndose dun lugar a outro e 
cambiando de estado. As súas fases son:

a. Fusión, solidificación, evaporación e condensación.
b. Evaporación, condensación,  precipitación e retorno.

4. A maior parte da auga que cobre a superficie da terra é:

a. auga salgada.
b. auga doce.

5. A auga salgada ten moitos sales minerais disoltos. Podemos atopar auga salgada:

a. Nos ríos, lagos e torrentes.
b. Nos océanos e nos mares.

6. A auga doce ten moitos menos sales e é a que podemos beber as persoas. Podemos atopar 
auga doce:

a. Nos ríos, lagos e torrentes.
b. Nos océanos e nos mares.

6. Podemos atopar auga conxelada:
a. Nos ríos, lagos e torrentes.
b. Nos océanos e nos mares.
c. Nos polos e cumios de montaña.

7. Parte da auga da chuvia e da neve fíltrase pola terra e almacénase  formando depósitos que 
poden ser ríos subterráneos ou acuíferos. Relaciona

Ríos subterráneos Acumulacións de auga que se filtran polas rochas porosas que 
se enchoupan e  acumulan auga coma se fosen unha esponxa 
xigantesca.

Acuíferos Correntes de auga continua que corren polo interior de covas 
subterráneas.
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CIENCIAS SOCIAIS 3º

1. Le os seguintes textos.

O CICLO DA AUGA

O ciclo da auga é o percorrido que realiza a auga movéndose dun lugar a outro e cambiando de 
estado. Prodúcese entre a atmosfera e a codia terrestre. As súas fases son: Evaporación, 
condensación,  precipitación e retorno.

• Evaporación: a auga pasa de estado líquido a estado gasoso (vapor) debido á calor do Sol.
• Condensación: o vapor arrefría ao ascender pola troposfera. Ao arrefriar condénsase en 

  gotas de auga que forman as nubes.
• Precipitación: ao aumentar o peso das gotas de auga, caen das nubes á codia terrestre e 

chegan aos ríos.
• Retorno: a auga dos ríos acaba no mar. Así, comeza o ciclo de novo.

A AUGA LÍQUIDA DA SUPERFICIE

A maior parte de auga que cobre a superficie da Terra é salgada dos mares e océanos. A auga 
salgada ten moitos sales minerais disoltos. Encóntrase nos océanos e nos mares. 

A  auga doce ten menos sales minerales. É a que podemos beber as persoas. Na paisaxe forma ríos, 
torrentes, lagos...

▓ Río: corrente continua de auga doce. Nace nas montañas e desemboca no mar ou noutro río.
▓ Lago: extensión considerable de auga rodeada de terra por todas partes. Adoitan ocupar 

depresións do terreo que se enchen de auga. Se son pequenas, chámase lagoa.
▓ Torrente ou barranco: cortes en terreos con moita pendente, que levan auga cando chove.

AS AUGAS CONXELADAS

Nos polos e nos cumios das montañas a auga doce está en forma de neve ou xeo.

▓ Polos: Son as zonas máis frías da Terra. Por iso, a terra e o mar están cubertas de xeo. Os grandes
anacos de xeo de auga doce que se desprenden dos continentes e que flotan no mar 
chámanse icebergs.

▓ Os cumios das montañas: Cando vai moito frío a auga conxélase. Cando soben as temperaturas, 
o xeo derrétese e a auga vai para os ríos.

AS AUGAS SUBTERRÁNEAS

Parte da auga da chuvia e da neve fíltrase pola terra e almacénase, formando depósitos de auga que 
se chaman augas subterráneas. A augas subterráneas acumúlase de dous xeitos: acuíferos e ríos 
subterráneos.

▓Acuífero: acumulacións de auga que se filtran polas rochas porosas. Esas rochas enchóupanse e 
        acumulan auga como se fosen unha esponxa xigantesca.

▓ Ríos subterráneos: correntes de auga continua que corren polo interior de covas subterráneas.
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CIENCIAS SOCIAIS 3º

2. Relaciona cada nome coa súa imaxe.

AUGA DOCE LÍQUIDA

- Río - Lago - Torrente

1. ..................................         2. ...............................     3. ............................

AUGA CONXELADAS

- Polos - Cumio das montañas

1. ........................................             2. .......................................

AUGAS SUBTERRÁNEAS

- Acuíferos - Ríos subterráneos

      1. .................................................   2. ....................................................
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CIENCIAS SOCIAIS 3º

1. Escribe en que se diferencian a auga doce da auga salgada. Despois, indica en que lugares 
da Terra atopamos cada unha delas.

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

2. Completa o texto coas seguintes palabras:

- salgada   - gasoso   - acuífero   - condensación   - doce    - ciclo    - líquido   - retorno    - cambio

A auga na natureza encóntrase en tres estados: sólido, .............................. e ................................... .

Cando a auga pasa dun estado a outro prodúcese un ............................. de estado.

A auga cambia de estado e móvese dun lugar a outro na natureza. A isto chámaselle ................... da 

auga. As súas fases son: evaporación, ..................................., precipitación e ................................ .

A auga da superficie terrestre é .....................................  e a dos mares e océanos 

é ................................ . A auga que hai baixo a superficie da Terra acumúlase en forma 

de ................................. .

3. Completa o esquema.

.............................     evaporación

→ →

     SÓLIDO       ...........................        GASOSO

← ←

..............................   ..........................
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