
Prezado alumnado de 3º ESO A-B, ante a situación de encerro forzoso (QUEN O DIRÍA, XA VOS BOTO DE 
MENOS!) a cabeza debe seguir a funcionar para que non se oxide, así que aí van uns exercicios, moi doadiños, 
para ir practicando. Segundo vaia pasando o tempo ierei engadindo algún máis. ÁNIMO, UN POUQUIÑO CADA 
DÍA NON REBENTA A NINGUÉN!!!  

 FACEDE OS EXERCICIOS NA CADERNO!! 

 
LEMBRADE QUE TEMOS PENDENTE O EXAME DO TEMA 5 E AS PÁXS. 155 E 158 DO TEMA 6 
EXS. PARA REPASAR PRONOMES PARA O EXAME 
 

Subliñar os pronomes persoais e indicar a súa 
función 
Quen vos contou onte iso? 
           CI 
Encontreivos na casa almorzando. 
Nunca volo ensinarei! 
Xa se decidira a iso cando vós chegastes. 
Non mas poñas aí que estorban. 
Ti escribe o que che pareza. 
Déillelas porque non me servían. 
Eles lavábanse sempre usando xabón do caro. 
Non chas quería nin regaladas. 
Vostede faga o que queira. 

Colocar te ou che  no lugar conveniente 

Lembro que ..... ollou..... fixamente. 
Esa luz non é boa para ….. proxectar….. a imaxe. 
Cando ías polo carreiro, a silva ..... rachou….. a 
camisa. 
Aquel barbeiro non ..... rapou..... a xeito. 
Nunca.. ... convencerá..... de marchar. 
Non confíes máis nese amigo, ….. vendeu….. na 
primeira ocasión. 
E eu que ..... coidaba….. máis esperto! 
Cibrán ….. rexeitou….. os argumentos aquel día. 
Non sei se ….. salientei….. ben o que me 
interesaba. 

Colocar correctamente en cada frase o 
pronome que vai ao final entre parénteses, pon 
todas as posibilidades 

1. Quixo recoller cedo (as). 
Quíxoas recoller cedo/quixo recollelas cedo 

2. Recitaba con moito aquel (as). 
3. Dixo el mesmo (o). 
4. Pedía sempre sen azucre (as). 
5. Trouxeron en tren (o). 
6. Escoitou con moita atención (os). 
7. Traes xa acabadas? (as). 
8. Decidiu de súpeto (o). 
9. Sempre deixan igual (a). 
10. Eloxiei abondo aquel día (os). 
11. Iguais a ese hai en calquera sitio (os). 

 Substituír os complementos 
por llo/lla/llos/llas ou llelo/llela/llelos/llelas, 
segundo conveña e colocándoos no lugar 
axeitado 

1. Sempre deu regalos aos feiticeiros. 
Sempre llos deu 

2. Hoxe vendín o porco a uns tratantes. 
3. Teño que pór un ferrollo á porta. 
4. Merquei unhas morcillas á tendeira. 
5. Regalei a gravata a meus irmáns. 
6. Escondinlles as bonecas nun recanto. 
7. Cando lle teceu eses panos preciosos? 
8. Deches a comida ás tartarugas? 
9. Como ensinaches os sinais de tránsito ao teu 

fillo pequeno? 
10. Sinalei as tarefas aos alumnos. 

 
TEMA 6 
Léxico. Páxs. 162-163 

• Ex. 1 / 4  
Exercicios sobre o verbo. Como xa traballamos algo o verbo imos agora practicar e engadir algún verbo máis. 
 
Páxs.166-169 

• Ex. 1/4 

• Ex. Escribe o Presente de Indicativo, o Presente de Subxuntivo e o Pretérito de Indicativo dos seguintes 
verbos: Poder, haber, poñer, pór, valer, dar, ver, traer e ter 

Páxs. 172-173 

• /12/15/23 
Regras acentuación Páx. 170-171  

• Ex. 1/2/3/4/5 


