
3 Comprendo un conto

    Sebastián

A directora mirou o grupiño de castigados. Serxio, Carlos, Rosa, Icía…  
Os mesmos de sempre! Xa os castigara a quedar sen recreo,  
a non comer sobremesas, a perder as excursións... Que podía  
facer con eles?

Aquel día, Serxio e Carlos estaban castigados por ensuciar  
os pupitres. Icía, por botar papeis ao chan. E Rosa...  
Rosa estaba castigada por tantas cousas que era mellor  
deixalo correr! Quizais, só quizais, limpar un pouco 
a planta baixa faríaos reflexionar e pensaríano  
antes de ensuciar nada outra vez…

Sen ganas e sen remedio, os catro castigados 
repartirían o traballo. Un rápido sorteo enviou a Serxio  
ao comedor, a Carlos á cociña, a Rosa á biblioteca  
e a Icía ao laboratorio. Canto antes acabasen, antes  
remataría aquel mal trago!

Despois dun pequeno intre de tranquilidade, un berro  
estridente fixo vibrar todos os cristais do colexio e Icía  
saíu do laboratorio a fume de carozo, entre ouveos e choros. 

–Un esqueleto! Auxilio! Un esqueleto colleume 
 polo pescozo!

As risas da directora, que foi a primeira en saír  
ao corredor, fixeron que Icía deixase de berrar  
e a mirase poñendo uns ollos coma pratos. 

–Vexo que atopaches a Sebastián –díxolle a directora entre risas.

Avergoñada, Icía volveu entrar no laboratorio. Sebastián, o esqueleto de plástico  
que se usaba para estudar os ósos, sorriulle desde o chan con aire burleiro. 

1  Arrodea. De que directora se fala no texto?

A directora  
dunha orquestra

A directora  
dun colexio

A directora 
dunha empresa
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COMPETENCIA LECTORA

2  Completa. Por que estaba castigado cada alumno e que tiña que facer?

 Serxio estaba castigado por  

 . Tiña que limpar  

 Carlos estaba castigado por  

 . Tiña que limpar  

 Icía estaba castigada por  

 . Tiña que limpar  

 Rosa estaba castigada por  

 . Tiña que limpar  

3  Responde.

 Quen era Sebastián e onde estaba?  

 Para que servía?  

 Por que cres que Icía se asustou tanto?  

4  Marca o significado de cada oración.

Icía saíu a fume de carozo.
 

Icía puxo uns ollos coma pratos.

 Saíu a toda velocidade.  Picábanlle os ollos e tíñaos encarnados.

 Saíu tropezando con todo.  Abriu moito os ollos mostrando sorpresa.

5  Explica que é un mal trago e lembra algunha situación en que pasases un momento así.
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ensuciar os

pupitres o comedor.

ensuciar os

pupitres

chan

a cociña.

botar papeis ao

o laboratorio.

moitas cousas

a biblioteca.

Era o esqueleto de plástico do laboratorio.

Servía para estudar os ósos.

Un mal trago é unha situación desagradable que pasa alguén.

R. L.

X

X

Porque pensaba que era de verdade.



Clases de oracións

LEMBRA

Segundo a intención do falante, as oracións poden ser enunciativas,  
interrogativas, exclamativas, exhortativas ou imperativas, optativas  
ou desiderativas e dubitativas.

Segundo o número de verbos en forma persoal que conteñan, poden ser 
simples ou compostas.

Segundo o suxeito sexa axente ou paciente, as oracións poden ser activas 
ou pasivas.

1  Le o texto e localiza unha oración de cada tipo segundo a intención do falante.  
Despois, copia cada oración onde corresponda.

O sorriso de La Gioconda

O gran Leonardo da Vinci pintaba a moza Lisa  
Gherardini.

–Que aburrida estou! Cando acabarás de pintarme?

–Non rosmes, Lisa, por favor! Desconcéntrasme. E ri  
un pouco.

–Quizais se me contases algún chiste gracioso, riría.

–Oxalá soubese algún. Pero teño menos memoria  
ca un mosquito... E agora, por que ris?

–Por nada!

Enunciativa  

Interrogativa  

Exclamativa  

Exhortativa  

Optativa  

Dubitativa  

68

O gran Leonardo de Vinci pintaba a moza Lisa Gherardini.

Cando acabarás de pintarme?

Que aburrida estou!

Ri un pouco.

Oxalá soubese algún.

Quizais se me contases algún chiste.

R. M.



GRAMÁTICA

2  Subliña os verbos en forma persoal e indica se a oración é simple (S) ou composta (C).

 A Uxío e a Antía encántanlles as excursións polo monte. 

 De almorzo tomei un zume de laranxa, leite e torradas. 

 Cando cheguen as vacacións, vou descansar moito. 

 Durante o inverno fixo moito frío pero non nevou nada. 

 O vindeiro mes celébranse as olimpíadas de matemáticas. 

 Por fin chegou o día do aniversario da nena! 

 A contacontos que actuou na biblioteca foi divertida. 

3  Explica a diferenza entre estas dúas oracións. 

4  Transforma as oracións activas en oracións pasivas. Fíxate no exemplo.

 A avoa preparou as merendas.   

 Meu irmán fixo o recado.   

 O piloto conduce o automóbil.   

 Mariña acendeu o ordenador.   

 Antón e Iria resolveron o problema.   

5  Escribe unha oración de cada tipo.

Que exprese unha orde  

Que exprese unha dúbida  

Que exprese unha pregunta  

As merendas foron preparadas pola avoa.

Miña nai pintou esta paisaxe. Esta paisaxe foi pintada por miña nai. 
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A primeira é unha oración activa e ten un suxeito axente («Miña nai»). 

A segunda é unha oración pasiva , cun suxeito paciente («Esta paisaxe»).

O automóbil é conducido polo piloto.

O ordenador foi acendido por Mariña.

O problema foi resolto por Antón e Iria.

Fai os deberes.

Quizais vaia ao cine.

Queredes vir xogar?

O recado foi feito por meu irmán.

S

S

C

C

S

S

C

R. M.



O punto e coma e os puntos suspensivos

LEMBRA

Escríbese punto e coma (;) nos seguintes casos:

  Para separar os elementos dunha enumeración cando algún deles xa leva coma. 

  Diante dos enlaces con todo, non obstante..., cando introducen oracións longas. 

Escríbense puntos suspensivos (…) nos seguintes casos:

  Para indicar que unha enumeración non está acabada.

  Para indicar que unha oración se interrompe para expresar dúbida, temor,  
sorpresa, etc.  

1  Estas oracións teñen erros de puntuación. 
Arrodéaos e reescríbeas corrixíndoos.

No estante de arriba están as novelas de aventuras  
e as policiais; no do medio atópanse as obras de 
teatro; os libros de poemas e os de contos e no de  
abaixo hai os dicionarios e as obras de consulta. 

   

   

   

Gústame moito ir á piscina e nadar moito, con todo; 
hoxe estou tan canso que non teño ganas de ir.

   

   

2  Relaciona. Que indican os puntos suspensivos en cada oración?

Estaba moi nubrado, pero ao final... saíu o sol!  

Podedes xogar ao baloncesto, nadar, ler...   

Eu quería ir ao cine, pero... 

Vin a Luz, Tomé, Fuco, María, Xurxo…  

Cando máis a gusto estabamos… foise a luz!  

  A enumeración non está acabada.

  A oración interrómpese para 
expresar dúbida, temor, sorpresa…
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ORTOGRAFÍA

No estante de arriba están as novelas de aventuras e as policiais; no do medio atópanse as 

obras de teatro, os libros de poemas e os de contos; e no de abaixo…

Gústame moito ir á piscina e andar moito; con todo, hoxe estou tan canso que non teño 

ganas de ir.



EXPRESAR A OPINIÓN SABER FACER

1  Le estas noticias e responde. 

  Que noticia che parece máis interesante? De que trata? 

   

  Por que che interesa esta noticia? Dá polo menos dúas razóns.

   

   

2  Escribe un texto en que expreses a túa opinión sobre o tema que trata a noticia que elixiches.

 

 

 

 

 

 

 

Visitar monumentos é cada día máis 
fácil. Agora, un programa informático  
vai permitir que o usuario poida aceder,  
desde a casa, e grazas a Internet, 
a monumentos que son patrimonio  
da humanidade, como  
as pirámides.

A
A preocupación das autoridades polo 

espolio de embarcacións antigas afundidas 
nas nosas costas vai en aumento. Onte, 
a patrulla gardacostas interceptou  
un barco cazatesouros que  
levaba un cofre con moedas  
do século XVI.

B

Un grupo de mozos afeccionados  
ás acrobacias en bici e en monopatín  
reuniuse onte con representantes  
do concello. Solicitáronlles un espazo 
axeitado para facer estas actividades  
sen molestar a ninguén  
nin ser multados.

C
Desde hoxe podemos ver unha exposición 

moi orixinal distribuída por prazas e por 
parques da localidade. Trátase de esculturas 
elaboradas con material de refugallo. 
Botellas e cartóns cobran  
unha nova vida  
para a nosa sorpresa.

D
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A. Trata de como se poden coñecer monumentos a través de Internet sen ter que desprazarse.

Porque é moi fácil ver monumentos e porque non te tes que mover da casa.

R. M.

R. L.


