
2º ESO

1.-  Ler  a  páxina 106 do libro  e  facer  os  exercicios  1,  2,3,4  da
páxina 107.

2.-Estudar os verbos das páxinas 197, 198, 199, 200 e facer os
exercicios  seguintes:

a).- Completa con PI (presente de indicativo), C (copretérito) PS
(presente de subxuntivo)

Queremos que vos (saír PS)…………….. ben as cousas, pero vós non (oír

PI)………………… o que vos din. Non vos (distraer PS)…………………  e a

ver se non (caer PI)……….…máis nese erro. Antes, como non vós (oír C)

………………… a ninguén (caer  C)…………………. decote no mesmo fallo.

Agora,  polo  menos  por  una  vez,  non  (desoír PS)………………  o  noso

consello; porque despois (doer PI)…………………. as equivocacións.

A  que  (atribuír  PI)…………………  ti  as  protestas?  Porque  cando  nós

(construír  C)…………………  as  casas  sempre  as  (distribuír C)

……………………. moi ben. Polo tanto non creo que esas queixas(influír PS)

……………….. en nada.

b).-  Escribe  en  cada  oco  a  forma  verbal  que  se  indica  entre

parénteses

-  Ti  (imperat  ler).............e  non  (presente  subx.  rir)...................ou

(Presente ind.  crer).........  que se pode estar ás gargalladas mentres se

( Presente  ind  ler)  .............?   Se  (pretérito  subx.

sorrir).....................aínda que che podería pasar, porque non (futuro ind.

crer)............. que entenden algo os que ( Presente ind. rir)...............

c).- Pon as formas verbais en Presente de Indicativo 

-Xoán sempre  .................  (mentir)  pero  seus  pais  sempre  ......................
(descubrir) a verdade

-Eu non...................(sentir) nada. Ti .................(sentir) algún ruído?

-Meu  irmán  ..............(sufrir)  moito  das  costas  e  o  médico.....................
(pensar)  que  é  debido   a  que  ...........................(durmir)  nunha  mala
postura



-............................(cumprir) que estudes máis

-Cando ti.....................(descubrir) un xacemento arqueolóxico.....................
(contribuír) a enriquecer o patrimonio cultural.

-Cando nós ......................(ir) de vacacións, vós .......................(vir)

d).-Indica a persoa tempo e modo das seguintes formas verbais 

 souben

 tiveses

 queremos

 sexades

 couberamos

e).- Analiza e indica o tema e as desinencias: 

Cantabas

Varreramos

Unía

Quererei

Fuxiría

f) Coxuga o presente de indicativo dos verbos: ferir, mentir espir, 
subir, roer

3.- Completa con CC/C ou CT/T 

Veredi.....to su....ión tradu....ora fi....ión

vi...tima pi.....orico di.....ado confli...o

redu.....ión respe....to

 

 4.- Le e contesta

Texto 1

Le con atención o texto e resolve as cuestións que se formulan 
sobre el.

Ledicia e mais Uxía, aínda que eran irmás por parte de pai, non se levaban 
ben.

Eran fillas do señor Xerome, que de pequeno emigrara a Panamá e 
regresara aos corenta

anos convertido nun home rico. O primeiro que fixo ao volver foi comprar a 
mellor propiedade da parroquia. E aínda que xa había unha casiña no 
medio, levantou outra á beira do



camiño imitando un pazo.

Despois pensou que debería casar, e buscou noiva. Ao pouco tempo casou 
con Flora, unha

moza da mesma parroquia. Ao ano seguinte naceu a filla do matrimonio, 
pero a pobre Flora

morreu no parto. Á criatura puxéronlle de nome Ledicia.

A nena criouna Tareixa, unha veciña que quedara viúva. Desempeñou as 
funcións de ama de

cría e pouco a pouco foise encariñando coa rapaza. Un bo día, o señor 
Xerome pediulle que

casase con el, e Tareixa aceptou.

Cando Ledicia tiña cinco anos, a señora Tareixa quedou embarazada, e xa aí
naceu a xenreira cara á que sería a súa irmá.

Uxía pagoulle na mesma moeda. Se unha tiña un xoguete ou un vestido, a 
mesma cousa antollábaselle á outra. Na escola, se unha rifaba, a outra íalle 
axudar ao contrario; e máis tarde,

cada unha procuraba quitarlle os pretendentes á outra.

Ao morrer Tareixa, as dúas irmás volvían tolo o pai. Ata que un día lle dixo 
Ledicia:

—Quero casar co Martiño, papá.

—Que alegría me dás, miña filla. O Martiño parece moi bo rapaz, así que 
contade coa metade desta herdade e a casa antiga.

Non obstante, a pesar de viviren separadas, as irmás seguían sen 
entenderse.

Xerome decidiu facer as partillas en vida, para evitar que andasen en 
preitos cando el morrese. Unha mañá foi ao notario e pediulle que puxese 
no testamento: «Déixolle a Ledicia

a metade da propiedade que xa ten, xunto coa casa antiga. A outra metade 
e mais a casa

nova son para Uxía. Pero como para a parte de Ledicia hai que entrar e saír 
pola de Uxía,

esta ten que deixarlle paso para persoas, animais e vehículos de tracción 
animal».

O señor Xerome morreu tranquilo, e a cousa foi tirando... Pero, pasado o 
tempo, Martiño

e Ledicia mercaron un coche e, cando quixeron atravesar o cacho que lle 
pertencía a Uxía,

apareceu esta berrando:



—Co coche non podedes pasar por aquí! Só tendes paso para vehículos de 
tracción animal,

non mecánica.

Pero Ledicia non lle fixo caso e pasou. A cousa esta vez acabou nos 
tribunais.

O xuíz, despois de estudar o caso con detalle, deulle a razón a Uxía e así o 
expresou na sentenza, onde quedaba claro que o paso era só permitido para
vehículos de tracción animal e

non podía estenderse aos de tracción mecánica.

Pero pasaban os días e o coche continuaba a pasar. Ledicia e Martiño foron 
citados ao xulgado a prestar declaración. O xuíz, moi serio, preguntoulles:

—Como é que a pesar da sentenza seguen a pasar o coche pola propiedade 
da súa irmá?

Cren que poden tomar a broma a xustiza?

—Eu non desobedecín, señor xuíz; eu cumprín a sentenza e sígoa cumprindo
—contestou

Ledicia, seria tamén.

—Como é iso? Vostede segue pasando co coche, ou non?

—Si, señor, sigo pasando. Pero eu pasei co motor do coche apagado, e o 
meu home e mais

eu empuxando. E como o paso é para vehículos de tracción animal...

Orencio Pérez González: Contos da xustiza, ed. Ir Indo (adapt.)

Entende o texto

1. Ledicia e Uxía non se levaban ben, pero desde cando sucedía iso? Cal era o motivo?

2. Pon exemplos do texto onde se explica o mal que se levaban.

3. Uxía e Ledicia eran... Elixe a opción correcta:

a) irmás xemelgas b) medio irmás c) curmás

4. Completa:

Ledicia era filla de ... e mais de ... .

Uxía era filla de ... e mais de ... .

5. Por que decidiu facer as partillas o señor Xerome? Que dicía o seu testamento?

Analiza o contido e a forma

6. Explica a diferenza entre tracción animal e tracción mecánica. Consulta o dicionario se o

precisas.

7. Busca no texto cinco palabras do campo semántico do Dereito e explica que significan.

8. Que significa a expresión «ama de cría»?



9. Canto tempo pasa desde o comezo do relato ata o final, moito ou pouco? Razoa a túa

resposta.

10. Clasifica os personaxes segundo a súa relevancia:

moi importantes (elixe tres) menos importantes

Reflexiona sobre o texto

11. Quen cres que leva razón, Uxía ou Ledicia? Explica a túa resposta.

12. Tes irmáns ou irmás? Que tal vos levades?

• Escribe unha pequena listaxe de consellos para evitar conflitos.

Desenvolve a túa creatividade

13. Continúa a historia de Uxía e Ledicia ata que as dúas se poñan a ben.

Texto 2

Le con atención o texto e responde as preguntas.

O pazo de Oca

 En orixe foi unha antiga casa-forte do s. XV, cuxos restos foron aproveitados

a finais do s. XVII e principios do XVIII para erguer o famoso pazo. No 1731

edificouse  a  torre  principal,  e  entre  o  1731  e  o  1752  procedeuse  á

construción da capela, galería e dormitorios, cociña e trazado dos xardíns.

As obras do pazo detivéronse, segundo inscrición, no 1746.

 O edificio componse de planta baixa, cos seus ocos cadrados de luz e unha

porta central. Na parte alta sitúanse sete grandes fiestras, dúas delas con

balcón e outra balconada central  sobre o portón principal  de entrada.  A

torre ofrece cinco ocos cara á praza. Pola parte posterior do edificio aparece

un pórtico, na planta baixa, desde onde arranca a escaleira principal. No

andar  superior,  a  antiga  solaina  convértese  en  galería,  sobre  unha

balaustrada de pedra, ofrecendo iluminación natural a unha das salas do

pazo.

 A capela, dedicada a Santo Antonio, atópase unida ao edificio por unha

balconada e soportais. Sobre a porta de entrada hai un balcón e, a cada

lado, dous escudos iguais, coas armas dos fundadores. A imaxe de Santo

Antonio sitúase na fornela e na parte central e superior hai outra imaxe de

Santa Bárbara. No seu interior hai tres retablos, adornados con 35 figuras de

José Gambino que deberon ser realizadas no 1750. 



Os xardíns, unha das partes máis monumentais do pazo, están cruzados por

dous paseos centrais con fonte monumental, palacetes e pavillóns, sobre

diferentes planos. Ao fondo dos xardíns esténdese un amplo paseo, un túnel

vexetal  de 30 m de longo,  12 de ancho e 15 de altura que serviu para

ofrecer sombra ao picadeiro, como unha grandiosa bóveda natural.

 Deben distinguirse dúas zonas nos xardíns. Dunha banda, os da parte sur

do pazo, que van descendendo suavemente ata unha saída aos campos de

labranza e cuxa finalidade é crear unha perspectiva desde este último punto

que teña como fondo a fachada posterior do pazo, coas súas arcadas baixas

e as galerías acristaladas no piso superior. Pola outra, destaca o gran parque

con acceso por un portón e fonte, desde a zona anterior, que se estende,

paralelamente a esta, de norte a sur, indo da parte situada ás costas da

ábsida da capela ata rematar co último dos amplos estanques.

 http://www.patrimonio.org/catalogo/ben.php?id=72&lg=gal (adapt.)

Entende o texto

1. En que data se levantou este famoso pazo?

2. Cantas ventás hai na parte alta do edificio? Cantas delas teñen balcón?

3. Que parte da edificación permite que entre a luz no interior?

4. Segundo o refrán, «capela, pombal e ciprés, pazo é». Cal deses elementos se 
mencionan

neste texto?

5. Cal é unha das partes máis monumentais do pazo?

Analiza o contido e a forma

6. Busca no texto as palabras que corresponden ás seguintes definicións:

a) Serie ordenada de columnas que serven de soporte á varanda dun balcón.

b) Oco feito nunha parede para colocar a imaxe dun santo.

c) Obra arquitectónica que cobre o muro detrás do altar, decorada con pinturas e 
esculturas.

d) Balcón ou corredor exterior dalgunhas casas, orientado cara á parte onde dá 
máis o

sol.

e) Parte sobresaínte, normalmente semicircular, da fachada posterior dunha igrexa, 
na

que antigamente estaba o altar.



7. Localiza unha palabra derivada de cada unha das seguintes: balcón, porta, 
cristal, arco,

palacio.

8. Escribe un título para cada parágrafo, que resuma o seu contido.

9. Cres que a descrición do pazo é obxectiva ou subxectiva? Razoa a túa resposta.

10. Fai un bocexo do pazo, segundo as indicacións que achega o texto.

Investiga

11. Busca información sobre os pazos e responde:

• De que palabra latina procede a galega pazo?

• En que séculos tiveron especial relevancia?

• Que diferencia un pazo dunha casa señorial urbana?

• Que dependencias auxiliares adoitan ter?


