
 

 

TEMA 4 

“A HIDROSFERA” 
 

 

 

 

NOME:____________________________ 

 



OS ESTADOS DA AUGA: 

A auga pode existir de tres xeitos diferentes, coñecidos como estados: 

 

 

 

 

 

 

OS ESTADOS 

 DA AUGA 

 

………………………. 

 

……………………. 

 

……………………….. 

A auga neste estado é a 

que utilizamos para beber, 

lavarnos,nadar,regar… Non 

ten forma propia, senón a 

do recipiente que a contén. 

. Neste estado, a auga ten 

unha forma determinada, 

coma unha pedra de xeo ou 

unha folerpa de neve. 

Xeo,neve,sarabia Océanos, 

mares,ríos,lagos, 

lagoas… 

 

O vapor de auga 

 

É un gas que forma parte do 

aire e non se ve. Non ten 

forma propia. 



OS CAMBIOS DE ESTADO DA AUGA: 

A auga pode pasar dun estado a outro cando cambia a temperatura. Cando acontece isto, 

dicimos que se produce un cambio de estado. 

Hai catro cambios de estado: 

 

  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

O CICLO DA AUGA: 

A auga na natureza móvese continuamente dun lugar a outro. Realiza unha longa 

viaxe circular en que cambia de estado moitas veces. Esta longa viaxe sen principio 

nin fin é o ciclo da auga. 

O ciclo da auga ten catro fases: a evaporación, a condensación, a precipitación e o 

retorno. 

 

 

 

OS CAMBIOS DE ESTADO 

Fusión …………………….. Solidificación 

É o paso 

do estado 

…………….ao líquido. 

Éo paso do 

estado líquido 

ao gasoso. 

É o paso do 
 
estado líquido 
 
ao …………… 

…………………….. 

É o paso do 

estado gasoso 

ao líquido. 



A auga na natureza móvese continuamente dun lugar a outro. Realiza unha longa 

viaxe circular en que cambia de estado moitas veces. Esta longa viaxe sen principio 

nin fin é o ciclo da auga. 

 

O ciclo da auga ten catro fases: a evaporación, a condensación, a precipitación e o 

retorno. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O CICLO DA AUGA 

EVAPORACIÓN …………………….. PRECIPITACIÓN 

Cando o sol 

quenta 

a auga do………., 

dos ríos e 

dos………….., 

parte desa auga 

líquida………………, 

é dicir, 

convértese en 

vapor, elévase 

e pasa a formar 
parte do aire. 

Cando o vapor 

de auga do aire 

arrefría, 

condénsase 

e forma 

diminutas gotas 

de auga líquida 

que forman 

as nubes. O 

vento arrastra 

as 

nubes dun lugar a 

outro. 

Cando as pinguiñas 

que forman as 

nubes aumentan 

de tamaño, caen á 

terra en forma de 

………………..Se a 

temperatura do 

aire é moi baixa, a 

auga ……………moito, 

solidifica e cae 

enforma de neve 

ou sarabia. 

…………………….. 

Unha parte da 

auga que 

cae en forma de 

chuvia chega 

aos 

ríos, que a 

devolven ao 

mar. Outra 

parte pasa a 

través das 

fendas das 

rochas e forma 

as augas 

subterráneas 



 A AUGA NAS PAISAXES: 

A auga é moi abundante no noso planeta. Hai auga tanto na superficie da Terra ( en 

estado líquido e sólido) coma no subsolo (augas subterráneas): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ten menos sales 

minerales.  

Encóntrase en. ........., 

........................,................., 

etc. 

Os lagos son extensións 

considerables de auga 

rodeadas de terra 

por……………………………….. 

Os lagos adoitan ocupar 

depresións do terreo 

que se enchen de auga. 

Se son pequenos 

chámanse lagoas. 

Os torrentes, corgos e 

barrancos son cortes en 

terreos con moita 

pendente por onde corre 

a auga únicamente 

cando…………………………... 

AUGA LÍQUIDA DA 

SUPERFICIE 

 

 

AUGA SALGADA AUGA DOCE 

 

Ten moitos sales 

minerales. Encóntrase en 

................................. e 

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

Os ríos son correntes 

continuas de………………  

…………... Nacen nas 

montañas e pasan por 

vales e chairas ata que 

desembocan no 

…………………..ou noutro 

río. 



 

 

 

                                                                ENCÓNTRASE 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acumúlanse de dous xeitos                                            cando saen ao exterior forman 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

AS AUGAS 

SUBTERRÁNEAS 

 

Ríos subterráneos. 

 

…………………………… Fontes ou ………………… Pozos 

Son ……………….de 

auga continua que 

corren polo 

interior de covas 

subterráneas. 

Son ………………………de auga que se 

filtran polas rochas porosas. Esas 

rochas enchóupanse e acumulan auga 

coma se fosen unha……………….. 

xigantesca. 

Son …………………… 

que se fan no 

terreo. 

 

AUGA SÓLIDA DA 

SUPERFICIE 

 

 

NOS POLOS NOS CUMIOS DAS ……………………… 

 

Son as zonas máis frías da 

Terra. Por iso, a terra 

e o mar están cubertos 

de……………….. Os grandes 

anacos de 

xeo de auga doce que se 

desprenden dos 

…………………………. e 

que flotan no mar 

chámanse……………………………. 

Nesas alturas, vai moito 

frío e a auga conxélase. 

Cando soben as 

temperaturas, o xeo 

………………………e a auga 

vai parar 

aos…………………….. 



 

AS PARTES DUN RÍO 

Un río é unha corrente continua de auga doce. Nos ríos distínguense tres partes: leito, 

caudal e curso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O CURSO DO RÍO 

O curso dun río vai cambiando no seu percorrido. Distínguense tres tramos: o curso 

alto, o medio e o baixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEITO CURSO 

É o terreo 

………………………polo que 

discorre 

a auga do río. 

Algunhas veces, o 

leito apenas 

ten profundidade. 

É a ………………………….de 

auga que leva un río. Esa 

cantidade é variable, 

aumenta cando chove 

moito e diminúe cando as 

chuvias son escasas. 

………………………… 

É o …………………. que fai o río desde o 

nacemento ata a ……………………..  A lonxitude 

dos ríos é moi……………….. Uns son moi curtos 

e desembocan noutros ríos. 

Chámanse……………………. Os ríos que 

desembocan directamente no mar 

chámanse ríos………………….  Nos ríos pódense 

construír ………………….levantando un muro ou 

presa no seu curso. Así acumúlase auga 

doce para que as persoas poidamos usala. 

PARTES DUN RÍO 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS PERSOAS E A AUGA: 

 

A auga é necesaria para as persoas e utilizámola nos fogares e en moitas outras 

actividades.  

As persoas só podemos utilizar auga doce, que é unha pequenísima parte de toda a 

auga da Terra. A auga que consumimos, ademais de doce, ten que ser auga potable. 

É a que podemos beber porque non ten substancias que provoquen enfermidades. 

 

 

 

CURSO DUN RÍO 

 

ALTO ……………………… BAIXO 

Nel nace o río. O nacemento 

adoita estar 

Nas…………………. Nestas zonas, 

chove e neva bastante. Grazas 

a esa auga, fórmanse 

pequenos regatos que, ao 

xuntarse, 

dan lugar ao …………………do río. 

Nas montañas, o río ten un 

leito pouco 

…………………….e…………………... 

Leva pouca auga, pero corre 

moi ………………..porque o terreo 

ten moita pendente. 

Despois de descender 

polas…………………, 

o río atravesa vales e 

chairas. Neste curso, o 

río recibe a 

auga de 

numerosos……………….. 

Por iso, o seu leito é 

máis 

…………….. e ………………. e 

o seu caudal aumenta. 

Fórmanse…………………, 

que son curvaturas no 

leito. 

É o último tramo do río. Discorre 

preto da 

……………….ata desembocar no 

………………. 

Na desembocadura os ríos poden 

formar deltas ou rías. 

– Os ……………..prodúcense ao 

acumularse areas que o río 

arrastra. 

– As ……………fórmanse cando o 

leito do río se afunde e a auga 

do mar entra no río. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTALACIÓNS 

PARA OBTER AUGA 

Rede de 

sumidoiros 

Encoros ………………………

………………………. 

Planta 

potabilizadora 

 

……………………

…………………. 

……………….

. 

Teñen   

……………. 

ou muros 

que 

conteñen 

auga dun 

río. 

Son condutos 

que levan 

auga desde 

os ríos 

e os encoros 

ata os 

campos 

de cultivo. 

Son 

instalacións onde 

se eliminan da 

auga as 

substancias que 

nos………………………. 

Despois 

distribúese por 

tubos ata as 

casas. 

Nelas 

elimínase o 

sal da 

auga mariña 

e convértena 

en 

potable. 

Despois 

distribúese 

por tubos. 

Aauga usada 

lévase por 

uns tubos 

ata a planta 

depuradora. 

Nelas 

elimínaseo sal 

da auga 

mariña e 

convértena en 

potable. 

Despois 

distribúese 

por tubos. 

COMO COIDAMOS A 

AUGA 

…………………………………………………………… ………………………………………………………….

.………. 

Cando usemos auga debemos empregar só 

a cantidade necesaria e debemos prestar 

atención a non gastar auga sen necesidade. 

Por exemplo, podemos pechar a billa mentres 

cepillamos os dentes, ducharnos en vez de 
bañarnos, pechar ben as billas cando xa non 

necesitamos que boten auga… 

Non debemos tirar á auga lixo ou residuos, 

pois deixa de ser potable e prexudica os 

seres vivos que a necesitan. 

Por iso, é importante que as augas que xa 

foron utilizadas polas persoas se depuren 

para que os ríos e os mares estean limpos. 



 

 

 

 

 


