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Vocabulario temático

Nome Data 

Ficha

15

A historia 

1. Escribe outras palabras relacionadas coa historia.

Substantivos Adxectivos Verbos

lembranza histórico datar

cronoloxía lendario documentar

vestixio ruinoso narrar

memoria moderno avanzar

testemuña tradicional resgardar

        

        

        

2. Copia cada oración substituíndo o adxectivo antigo polo sinónimo máis apropiado.

arcaico        pasado      veterano

a) Ricardo é o mestre máis antigo do colexio.

b) A decoración deste salón está un pouco antiga.

c) Os restos atopados no castro son moi antigos.

a) 

b) 

c) 

3.  Forma substantivos a partir destes verbos engadindo -(a)nza ou -(e)nza.

• lembrar  • comparar 
• renacer  • saber 

• puxar  • crer 

• loar  • manter 

4. Ordena cronoloxicamente. Numera do 1 ao 4.

 Idade Antiga  Idade Contemporánea

 Idade Moderna  Idade Media

5. Nesta familia hai dous intrusos. Sublíñaos.

data        datar        posdata        dátil        datación        datable        dativo
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Comprensión lectora

Nome Data 

Un lugar único

Seguro que tes oído falar do Coliseo, 
un dos monumentos máis grandiosos dos antigos 
romanos. Trátase dunha construción 
de proporcións colosais, que está situada 
na cidade de Roma.

Desde fóra, o Coliseo parece un enorme 
anel de catro pisos. Ao principio, o exterior 
do edificio estaba recuberto de mármore de gran 
calidade, o que o facía aínda máis fermoso. 

No interior, as bancadas rodeaban a arena, que era o lugar onde se celebraban 
os espectáculos. Baixo o chan había galerías, cuartos, gaiolas e ata unha especie 
de ascensores para subir e baixar os homes e os animais! Desde logo, o edificio estaba preparado 
para todo; por iso, cando chovía ou ía sol, podía cubrirse cun xigantesco toldo. 
E para despregalo cumprían centos de homes traballando á vez!

O público entraba ao Coliseo polos arcos da planta baixa. Unha vez nas bancadas, cada 
un colocábase segundo a súa clase social. Abaixo, os senadores, separados da arena por un alto 
muro e unha rede, por se algunha fera se achegaba demasiado! Eran os privilexiados 
e dispoñían de asentos de mármore cos seus propios nomes. Máis arriba colocábanse outros 
cidadáns importantes e na parte máis alta, de pé, o pobo.

Como podes supoñer, a inauguración do Coliseo foi unha festa grandiosa, á medida 
do edificio. Con tal motivo celebráronse xogos que duraron cen días, e sacrificáronse 
uns cinco mil animais.

Durante anos, houbo alí loitas de gladiadores, pelexas de feras e, incluso, combates navais. 
E é que en poucos minutos o chan podíase encher de auga a través dun enxeñoso sistema 
de canles! 

A maxestosidade do Coliseo resistiu o paso do tempo. Aínda hoxe parece que podemos 
oír alí os ruxidos das feras ou os gritos afervoados do público que aclama os seus ídolos: 
os gladiadores.

1. Que cres que significa o adxectivo colosal? Marca.

 xigantesco  de columnas

 oloroso  colonial

2. De que trata este texto? Escribe unha oración.

■ Escribe para o texto un título que recolla o contido.

Ficha

20

234698 _ 0001-0061.indd   58234698 _ 0001-0061.indd   58 25/11/09   16:43:0725/11/09   16:43:07



59© 2010 Edicións Obradoiro, S. L. / Santillana Educación, S. L.

Comprensión lectora

3. Busca no texto palabras que correspondan a estes significados:

 ▼ ▼

 

4.  Numera os parágrafos e escribe xunto a cada pregunta en que parágrafo podes localizar 
a resposta. Despois, contesta as preguntas.

• Como é o Coliseo por fóra? Parágrafo número: 

• Como é o Coliseo por dentro? Parágrafo número: 

• Como se situaba o público? Parágrafo número: 

• Como foi a inauguración? Parágrafo número: 

• Que se celebraba alí? Parágrafo número: 

5. Marca a afirmación correcta.

 No texto faise unha descrición do Coliseo.

 No texto explícanse as fases da construción do Coliseo.

 No texto compárase o Coliseo con outros edificios famosos.

6. Resume brevemente a información máis importante do texto Un lugar único.

Tea que se usa para dar 
sombra nalgún lugar.

Rocha calcaria, dura, de varias 
cores que se emprega, 
por exemplo, para cubrir chans.
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Nome Data 

Ficha

21

Deméter e Perséfone

Segundo unha antiga lenda, Deméter, deusa da agricultura, tiña unha filla moi querida. 
A rapaza chamábase Perséfone e era a alegría da súa nai. Un día, mentres a deusa 
se ocupaba dos campos e dos seus froitos, oíu un berro da súa filla.

–Perséfone!, que foi? –preguntou alarmada.

Pero o silencio foi a única resposta que obtivo. Non encontrou ningún rastro 
da moza e comprendeu que algo grave lle ocorrera. Desesperada, saíu en busca dela. 
E durante nove longos días camiñou sen descanso preguntando a todos pola súa filla.

Ao décimo día, o Sol deulle a resposta:

–Perséfone foi raptada por Hades, o deus que vive no reino das sombras.

Aquela noticia sumiu a Deméter nunha fonda tristeza. A causa da súa pena, a deusa 
descoidou as súas obrigas e os campos deixaron de dar froito. As terras parecían sen vida.

–Como sigamos así, imos morrer de fame –lamentábanse os campesiños.

Os deuses sentiron compaixón da miseria dos humanos e suplicáronlle a Deméter 
que devolvese a fertilidade aos campos.

–Só o farei se volvo ver a Perséfone.

Entón os deuses falaron con Hades para convencelo de que deixase á moza regresar 
coa súa nai. Hades accedeu cunha condición: cada ano, Perséfone debía pasar uns meses 
xunto a el, no reino das sombras. E así se acordou.

Cando Deméter volveu ver a súa filla, sentiu tal alegría que agromaron as flores, 
multiplicáronse os froitos e as árbores cubríronse de novo de follas… 

Desde aquela, cada ano, na época en que Perséfone está xunto a súa nai, a terra 
florece e os campos énchense de froitos. E tamén cada ano, cando Perséfone regresa ao reino 
das sombras, a terra cóbrese cun manto de tristeza e a vexetación desaparece durante 
uns meses.

1. Contesta sobre a historia que liches.

• Quen é a protagonista? E o antagonista?

• Que problema se lle presenta á protagonista?

• Que ocorreu entón na Terra?

• Como se solucionou todo? Quen interveu para solucionalo?

■ Di cal é o fenómeno da natureza que explica este relato.
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2. Explica coas túas palabras o significado denotativo das palabras primavera e outono.

■  Agora que coñeces a historia de Deméter e Perséfone, imaxina que significado 
connotativo poderían ter esas palabras para Deméter.

3. Marca o significado da expresión destacada.

Perséfone estaba na flor da vida cando foi raptada.

 Era moi nova.     Era moi guapa.     Era moi simpática.

4. Elixe e escribe un breve diálogo entre algún destes personaxes:

Deméter e Hades
       

Perséfone e Hades
       

Os deuses e Hades

5. Imaxina e describe o reino de Hades.

6. Elabora un programa de festexos para recibir a Perséfone cada primavera.
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Nome Data 

Ficha

3

1. Subliña os posesivos das seguintes oracións.

• Iria atopou o meu caderno debaixo dos seus libros.

• A túa nai estivo falando coa miña.

• Emprestoume a súa bicicleta e mais o seu casco.

• A vosa casa está moi preto da nosa.

• As da bolsa son as túas mazás e aquelas da cesta son as súas.

• Os meus avós foron de viaxe a Madeira e atopáronse cos teus.

2. Analiza os posesivos que subliñaches. Para iso, sigue o exemplo.

Clase de palabra Xénero Número

meu posesivo masculino singular

3. Clasifica os seguintes posesivos segundo o exemplo.

Un posuidor Varios posuidores

noso

noso teus

meus vosas

seus súa

234698 _ 0062-0095.indd   Sec1:66234698 _ 0062-0095.indd   Sec1:66 1/12/09   16:20:411/12/09   16:20:41



67© 2010 Edicións Obradoiro, S. L. / Santillana Educación, S. L.

Análise gramatical

Nome Data 

Ficha

4

1.  Subliña os numerais do seguinte texto. 

Vai comezar a carreira! As oito corredoras están preparadas. Un, dous, 
tres! Xa! Margarida, que sae de cuarta, adianta coma un foguete as súas 
rivais e..., Margarida entra na meta primeira e Lucía, segunda! 
Por quinto ano consecutivo, a medalla de ouro é para Margarida. 

2. Clasifica os numerais que subliñaches na seguinte táboa.

Cardinais Ordinais

3. Arrodea os indefinidos que aparecen nestas oracións.

• Que ningunha persoa saia antes de rematar.

• Perdemos toda a tarde intentando resolver ese xeroglífico.

• Creo que ten poucas ganas de ir ao cine e moitas de quedar na casa.

• Esa camiseta ten demasiadas cores, non me gusta nada. 

• Faltou á clase varios días por mor da gripe.

• Estiven en Santiago de Compostela moitas veces.

4. Analiza os indefinidos que subliñaches. Para iso, sigue o exemplo.

Clase de palabra Xénero Número

ningunha indefinido feminino singular
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Traballo co dicionario

Ficha

2
Nome Data 

1.  Completa estas oracións coas palabras do recadro. Cámbialles o xénero ou o número 

se é necesario pola concordancia.

xovial        somnámbulo        mexericas        ruín        lacazán        apoucado

1. Unha persoa tímida e pouco atrevida é un 

2. Os  andan pola casa mentres están durmidos.

3.  As persoas que son malas, desprezables, hipócritas ou mesquiñas 
son 

4. Unha persoa moi delicada, que se queixa por todo é un 

5. As persoas  teñen moi bo humor.

6. Unha persoa  non ten vontade de traballar.

2.  Só un dos significados que hai debaixo de cada palabra é o que lle corresponde. Subliña 

cal é o correcto e comproba despois co dicionario se acertaches.

fiúncho

• Burato feito nunha parede ou nun valo.
• Instrumento para facer fíos.
• Tecido feito con fíos moi finos.
• Planta de talo e follas delgados e con olor agradable semellante ao anís.

espelido 

• Que non está vestido.
• Que se ve reflectido nun espello.
• Que fai todo ben e rápido.
• Que acaba de espertar.

peirao

• Barco para o transporte de mercadorías.
• Barco que chega ao porto.
• Lugar do porto onde cargan e descargan os barcos.
• Utensilio para amarrar un barco ao porto.

enzoufar

• Berrarlle a alguén polo seu mal comportamento.
• Subir a un lugar alto.
• Finxir unha actitude.
• Manchar ou mancharse con lixo ou algo graxento.

tanxible

• Que produce música.
• Que é moi flexible.
• Que se pode tocar coas mans.
• Que se pode estender.
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Ditados

Uso de b

A buxaina

O outro día, cando subín ao faiado, atopei nun baúl unha buxaina. Seica fora de meu pai, pero 
el non lembraba onde estaba. Contoume que de pequeno xogaba moito con ela e tiña grande 
habilidade en facela bailar. Agora estame a ensinar a min a facelo. Hai que suxeitar ben 
o cordel á cabeza do aparello, enroscalo na parte baixa e botala ao chan. É posible que lle 
colla o truco ao trebello, pero por agora… a pobre buxaina máis ca bailar recibe golpes a eito!

As ideas de Brais

De todos os labores que debe facer na casa, o que menos lle gusta a Brais é o de ordenar 
o cuarto. O outro día, cando debía estar a facer ese traballo, a nai atopouno sentado enriba 
da cama absolutamente absorto. Imaxinaba que nun futuro el había de elaborar un robot 
especializado en facer camas. Estaba seguro de que sería unha importante contribución 
á humanidade. E quen sabe, ao mellor algún día fabrica un, porque Brais é moi obstinado!

Uso de v

Novas actividades

A asociación de veciños estivo reunida este venres para establecer as actividades que se 
desenvolverán na vila nos vindeiros meses. Consérvanse algunhas das realizadas o ano 
pasado e haberá dúas novidades atractivas: un curso de gravado e unha excursión 
á fervenza do Toxa. A directiva prevé que estas actividades serán recibidas con interese.

Vida nocturna no bosque

Nos bosques, os animais nocturnos relevan aos que vemos polo día. Aproveitan para 
movérense e alimentárense. Estes seres vivos posúen sentidos desenvolvidos que lles 
permiten compensar a falta de luz. Nunha noite no bosque habemos observar misteriosos 
vultos fuxitivos que atravesan vereas, que se pousan en valos ou van veloces de árbore 
en árbore. E tamén oiremos ouveos, renxidos de varas e ramas... que o invaden todo. 

Uso de g

Cousas antigas

O pai da miña amiga Águeda ten unha tenda de antigüidades. Algunhas tardes, despois de 
facer os deberes, vou xogar con Águeda á súa casa que está a carón da tenda. O outro día 
conseguín que me levase a ver os obxectos curiosos que alí se gardan: un xílgaro de madeira 
nunha gaiola, unha guitarra chea de adhesivos, unha buguina mariña, un gorro de pirata, un 
carro de xoguete... A min gústame imaxinar como serían os donos destes trebellos curiosos.

O mago Guillerme

Guillerme quere ser mago. Conseguiu aprender algúns trucos interesantes e os seus 
amigos son o seu público. O domingo realizou un en que tiña que facer desaparecer a auga 
dunha garrafa e deixounos a todos pingando. Iso si, acabaron rindo ás gargalladas.
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