
PARA REMATAR. REPASO FINAL. 

 TES AQUÍ 10 EXERCICIOS PARA 10 DÍAS. PODES FACER UN CADA 
DÍA. VALOS FACENDO NO TEU CADERNO.  

SE CHOS PIDO, FAS FOTO DAS PÁXINAS DO CADERNO E 
ENVÍASMAS. NON MOS ENVÍES SE NON CHOS PIDO. 

PEDIREI ESTAS TAREFAS A PARTIR DO DÍA 10 DE XUÑO. 

Se tes dúbidas sobre as palabras lémbroche que podes consultar o 
dicionario de Lingua galega da RAG. 

https://academia.gal/dicionario#searchNoun.do?nounTitle=incidir 

 

1.-Copia cada un destes enunciados no teu caderno sen ningún erro. 

-Por que a xente considera que o papel hixienico e bo para combater o virus, e se non o pensa, por 
que acabou con el no super?  

-Auga e xabon. E a formula mais eficaz para inactivar o virus. Ademais, as mans representan a via 
de transmision mais directa.  

-As mascaras so son utiles se as usa unha persoa enferma e o persoal sanitario e as combinan co 
lavado frecuente de mans. Debe empregalas se, estando sa, coida de alguen cunha posibel 
infeccion. Tampouco son validas as do Entroido de Verin.  

-O protocolo e moi claro. Se ten sintomas chame ao 900400116 e siga as instrucions dos medicos. 
Non vaia ao sanatorio nin ao centro de saude dar unha volta e ver o ambiente, so con urxencias 
urxentes.  

-Para tusir ou esbirrar compre tapar a boca e o nariz contra a cara interna do cobado, co brazo 
flexionado, ou usar un pano dun so uso. Ainda e peor esbirrar sobre o mobil, non porque contaxie 
as amizades do WhatsApp, xa me entende ben.  

-Podese discutir cos veciños sobre futbol? So de balcon a balcon e durante o dia, sen empregar 
vocabulos ofensivos para os apendices auriculares dos demais.  

-Facilmente o autobus, o avion, o helicoptero non sexan os vehiculos mais axeitados nestes dias. 
Mellor, como se dicia antano, o coche de San Fernando, un anaquiño a pe e outro camiñando, e 
con metros de separacion.  

-Comodamente sentada no sofa non contaxio a ninguen, nin pola television, nin polo mobil, nin a 
berros. Facilmente sexa o momento de ler alguns libros que estaban collendo po.  

-Tarefas para hoxe, tomar o sol na venta (e se non teño sol?), vinte e duas flexions no chan, 50 
levantamentos en cada man do dicionario de ingles, brincar polo corredor a pata coxa.  



2.- Escribe con til as palabras que o necesiten. Volve a copiar 
correctamente no teu caderno cada un dos enunciados 

- Todos os barbaros son altos e querense moito uns aos outros. 

- Aqui habia algun rapaz que comia os bombons. 

- A sua tia chegou as duas e pediu un cafe. 

- Asi e mellor e mais economico. 

- Alicia tiña moita paciencia con rapaces pouco amabeis. 

 

 

3.- Escribe no teu caderno con b/v estas palabras. 

1. a..ogado 
2. ..oda 
3. ..aleirar 
4. ..arallar 
5. ..ol..oreta 
6. ..asoira 
7. de..er 
8. dú..ida 
9. cra..ar 
10. tro..ador 
11. or..allo 
12. ..ater 
13. ..exiga 
14. ..asco 
15. ..alea 
16. escara..ellar 
17. de..ullar 
18. ..acaloura 
19. ou..ear 
20. ..iscoito 
21. ..ocoi 
22. ..eira 
23. ..aixar 
24. car..allo 
25. sara..ia 
26. ..isa..oa 
27. ..uraco 
28. ..ufar 
29. po..o 

1. có..ado 
2. ..ermello 
3. ..arrer 
4. re..ento 
5. ..erza 
6. pol..o 
7. es..arar 
8. ..iruxe 
9. ..erniz 
10. gra..ata 
11. ..im..io 
12. ri..eira 
13. mo..ilidade 
14. mara..illa 
15. disol..er 
16. gra..adora 
17. ..oitre 
18. pa..illón 
19. ..acina 
20. ga..ián 
21. aci..ro 
22. no..elo 
23. ..alde 

... 



4.-Escribe no teu caderno con h as palabras que o necesiten. 

1. ..erba 
2. ..orta 
3. ..inchar 
4. ..illa 
5. ..oxe 
6. a..í 
7. alco..ol 
8. ..ovo 
9. ..ospedaxe 
10. des..onrar 
11. ..irmá 
12. ..ollar 
13. pro..ibir 
14. ..esquío 
15. ..espir 
16. ..armonía 
17. ..ombreiro 
18. ..enrique 
19. ..orfo 
20. ..ermida 
21. ..elena 
22. in..umano 

1. co..erente 
2. ..inchazón 
3. ..embigo 
4. ve..ículo 
5. ..óso 
6. ..ermo 
7. ..encher 
8. vela..í 
9. ..armónica 
10. ..ourizo 
11. ..erdar 
12. ..ome 
13. ba..ía 
14. ..arpía 
15. ..ucha 
16. ..arpón 
17. ..endecasílabo 
18. ..úmero 
19. ..achar 
20. pro..ibición 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.-Escribe no teu caderno con s ou con x estas palabras. 

1. e...clamar 
2. e..comuñón 
3. é..ito 
4. e..bozo 
5. e..cabroso 
6. e..tirpar 
7. e..quivar 
8. e..pera 
9. e..forzo 
10. e..grimir 
11. e..cursión 
12. e..presión 
13. e..terior 
14. e..birro 
15. e..a..erar 
16. e..ceder 
17. e..velto 
18. e..plicación 
19. e..cravo 
20. e..cada 
21. e..istir 
22. e..humar 
23. e..talar 
24. e..tima 
25. e..traer 
26. e..pecífico 
27. e..pedición 
28. e..gotar 
29. e..peso 
30. e..cama 

1. e..centricidade 
2. e..cremento 
3. e..ame 
4. e..mola 
5. e..pirar 
6. e..quema 
7. é..tase 
8. e..tremo 
9. e..caiola 
10. e..pecular 
11. e..caldar 
12. e..caravello 
13. e..tender 
14. e..cusa 
15. e..tinguir 
16. e..periencia 
17. e..perimento 
18. e..ófago 
19. e..carmento 
20. e..coller 
21. e..travagante 
22. e..pírito 
23. e..traño 
24. e..tintor 
25. e..portar 
26. e..presivo 
27. e..pallar 
28. e..tran..eiro 

 

 

6.-Escribe estes enunciados no teu caderno cambiando os verbos a pasado. Os 
verbos podes velos ao final do teu libro. 

1. Iso produce uns efectos nefastos.  
2. Seica comes demasiado caldo.  
3. Andas un pouco acatarrado estes días.  
4. Estes coches non reducen ben nas baixadas.  
5. Andades algo desviados, fóra do asunto.  
6. Introducimos unha nova variante?  



7. Canto me río cos teus contos!  
8. Xamais leo os libros que escribes.  
9. Perdoa, mais non che creo esas historias.  
10. Sempre pedides cousas imposíbeis.  

7.-Escribe estes enunciados no teu caderno cambiando os verbos a presente de 
indicativo. 

1. A avoa sentiu moito as túas desgrazas.  
2. A literatura galega rexurdiu no século XIX.  
3. Eses pillabáns mentíronche descaradamente.  
4. Buliches moito facendo os exercicios.  
5. Feriron as perdices, mais non as colleron.  
6. Axiña subiches as escadas ata o 3º andar.  
7. Os cans fuxiron co rabo entre as pernas.  
8. Agora servíchesme con moito agarimo.  
9. Acudiron alí como as moscas ao mel.  
10. Advertíronme das dificultades do proxecto.  
11. Durmín moi a gusto escoitando caer a choiva.  

8.-Copia estes enunciados no teu caderno cambiando os copretéritos a 
pretéritos. 

1. Eu non podía con aquel saco de cemento.  
2. Cando ela quería, puña unha cara de defunto estarrecedora.  
3. Daquela nunca diciades unha verdade.  
4. Segundo ti, eu era o que mellores notas levaba.  
5. Como non lle cabía todo na botella, bebeu o sobrante.  
6. Como non podiades conseguilo, non vos interesaba.  
7. Como iamos de vagar, non nos molestaba a xeada.  

9.-Copia estes enunciados no teu caderno cambiando os futuros para 
presente de indicativo. 

1. Logo virei polos resultados.  
2. Non caberá todo dentro da caixa.  
3. Xa dará o Paio o sinal acordado.  
4. Dirano todo, sen ocultaren nada.  
5. Farás unha ponte para acurtar o camiño.  
6. Estes farán sempre as cousas ao revés.  
7. Non terei máis remedio que esquecelo.  
8. Saberán moito, mais non o demostran.  
9. Irei en avión que é moito máis rápido.  
10. Proporemos que renuncie a directiva actual.  



10.- Copia no teu caderno estes enunciados pero en plural. 

1.- Ese marroquí é un home que ten unha cultura moi diferente á occidental.  

2.- O mércores sempre tomo un café tranquilamente ante a televisión sen ter o 
mandil posto e mentres fumo un cigarro, xa que é o único día que non debo 
traballar despois de xantar.  

3.- O martes non vou á piscina municipal.  

4.- Ese rei ditou unha lei sorprendente: obriga ao coronel e ao cónsul a 
presentárense o luns e o xoves ante a Comandancia da Garda Civil.  

5.- O nivel cultural e económico desa familia é aceptábel: todos teñen anel e len 
algún libro cada semana.  

6.- Ese val é moi fértil e agradábel, e ten de todo. Alí podes ver desde un pónei ou 
un boi pacendo ata un hindú xogando ao hóckey no xardín do hotel.  

7.- Hai un farol municipal no parque infantil, mais como está fronte ao cuartel aínda 
se vai vendo.  

8.- Ese can é un berrón, non fai máis que ladrar.  

9.- O gol marcado polo xogador israelí non foi legal.  

10.- Din que a estrela de mar non é hostil ao ollomol.  

 

 

 

 

 


