
SOLUCIÓNS AOS EXERCICIOS DO TEMA 6 
Léxico. Páxs. 162-163 

• Ex. 1: Reprodutor de audio (2); Teclado (3); Rato sen fíos (5); Escáner (9); Memoria USB (7); Módem (6); 
DVD (8); Impresora (1); Gravador de discos (12); Ordenador (11); Altofalantes (10); Almofadiña (4). 

• EX. 4:  
Redes sociais: estrutura social composta de grupos de persoas conectadas por un ou varios tipos de 
relación. – Ciberdelincuentes: o prefixo ciber- úsase para describir temas relacionados con Internet. 
Delincuente que actúa no ciberespazo (Internet). – Usuario: persoa que aplica un sistema informático ás 
súas necesidades mediante os programas adecuados. – Web: rede lóxica que descansa fisicamente sobre 
Internet e que permite acceder facilmente á información situada en calquera lugar do mundo. A unidade 
física é o servidor e a unidade lóxica é a páxina no servidor. – Nube: metáfora de Internet. Unha nube é 
unha maneira de representar a Internet en diferentes diagramas utilizados nos contornos informáticos, de 
aí a metáfora. Neste tipo de computación os usuarios acceden a servizos a través de Internet mediante o 
uso do seu navegador, sen ter en conta os recursos que usan, a localización dos servidores, a localización 
dos datos etc. – Correo electrónico: medio de levar a distancia un documento por teletransmisión en lugar 
do correo ordinario. – Privacidade: ámbito da vida persoal do individuo que se desenvolve nun espazo 
reservado e que debe manterse confidencial, intimidade. – Aplicacións: sistema informático (programas e 
datos) que resolve as necesidades de tratamento de información dun conxunto de usuarios. – Escritorio: 
nome co que se coñece a zona principal de traballo dun sistema operativo, onde se encontran as iconas 
máis importantes que permiten acceder a todos os recursos e aplicacións. – Navegador: programa que se 
utiliza para visualizar a información contida en forma de páxina web nos ordenadores de todo o mundo 
conectados a Internet. – Contrasinal: palabra ou cadea de caracteres recoñecibles por un sistema 
informático, que permite a un usuario acceder a datos, recursos ou programas protexidos. – Dispositivo de 
almacenamento externo: almacenamento que suplementa o almacenamento interno dun ordenador. É 
unha unidade de almacenamento de datos ou memoria distinta da principal. – Arquivo adxunto: ficheiro 
que se anexa a un correo. 
Páx.s. 166-169 
• Ex. 1 

Estabas: ti; Chegou: a avoa; Esquecín: eu; Consegue: a avoa; Apetecería: falar con eles; Dixo: Celia; 
Sentía: Celia; Chamases: ti; Tiñas: ti; Corrixiu: nai; Era: Roberto; Falou: Roberto/Rubén; Conseguiu: 
Rubén. 
– Primeira conxugación, regulares: chegar, chamar, falar.  
– Segunda conxugación, regular: esquecer. 
 – Segunda conxugación, irregulares: ter, ser. 
 – Terceira conxugación, regulares: corrixir, conseguir, sentir (semirregulares).  
– Terceira conxugación, irregular: dicir 

• Ex. 4 
Forma verbal  Tempo Modo 
Chamou 
Estabas 
Consegue 
Apetecería  
Dixo 
Chamases  
Corrixiu  
Hai  
Mandaba 
Deixou  

Pretérito 
Copretérito 
Presente 
Pospretérito 
Pretérito 
Pretérito 
Pretérito 
Presente 
Copretérito 
Pretérito 

Indicativo 
Indicativo 
Indicativo 
Indicativo 
Indicativo 
Subxuntivo 
Indicativo 
Indicativo 
Indicativo 
Indicativo 

• 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 
 Presente Indicativo Pretérito Indicativo Presente Subxuntivo 
PODER podo           podemos 

podes          podedes 
pode           poden 

puiden             puidemos 
puideches       puidestes 
puido               puideron 

poida          poidamos 
poidas        poidades 
poida          poidan 

HABER hei               habemos 
has               habedes 
ha/hai         han 

houben            
houbemos 
houbeches      
houbestes 
houbo              houberon 

haxa            haxamos 
haxas          haxades 
haxa            haxan 



POÑER poño            poñemos 
pos               poñedes 
pon               poñen 

puxen              puxemos 
puxeches        puxestes 
puxo                puxeron 

poña            poñamos 
poñas          poñades 
poña            poñan 

PÓR poño            pomos 
pos               pondes 
pon              poñen 

puxen              puxemos 
puxechs          puxestes 
puxo                puxeron 

poña            poñamos 
poñas          poñades 
poña            poñan 

VALER vallo             valemos 
vales             valedes 
vale              valen 

valín                valemos 
valiches          valestes 
valeu               valeron 

valla             vallamos 
vallas           valladles 
valla             vallan 

DAR dou               damos 
dás               dades 
dá                 dan 

dei                   demos 
deches            destes 
deu                 deron 

dea              deamos 
deas            deades 
dea              dean 

VER vexo              vemos 
ves                 vedes 
ve                   ven 

vin                   vimos 
viches             vistes 
viu                   viron 

vexa             vexamos 
vexas           vexades 
vexa             vexan 

TRAER traio              traemos 
traes             traedes 
trae               traen 

trouxe             trouxemos 
trouxeches     troxestes 
trouxo             trouxeron 

traia             traiamos 
traias           traiades 
traia             traian 

TER teño              temos 
tes                 
tedes/tendes 
ten                 teñen 

tiven                tivemos 
tiveches          tivestes 
tivo                  tiveron 

teña             teñamos 
teñas           teñades 
teña             teñan 

Páxs. 172-173   
• Ex. 12 
Forma verbal  Verbo Tempo Modo Número Persoa 
andara  
varrese  
inclúa 
caia  
traduza  
coubera  
farei 
estea  
coubera 
 farei   
estea  

Andar 
 varrer  
incluír  
caer  
traducir 
caber 
 facer 
 estar 
caber 
 facer 
estar 

antepretérito 
pretérito 
presente 
presente 
presente 
antepretérito 
futuro 
presente 
antepretérito 
futuro 
presente 

indicativo 
subxuntivo 
subxuntivo 
subxuntivo 
subxuntivo 
indicativo 
indicativo 
subxuntivo 
indicativo 
indicativo 
subxuntivo 

singular 
singular 
singular 
singular 
singular 
singular 
singular 
singular 
singular 
singular 
singular 

1ª/3ª 
1ª/3ª 
1ª/3ª 
1ª/3ª 
1ª/3ª 
1ª/3ª 
1ª 
1ª/3ª 
1ª/3ª 
1ª 
1ª/3ª 

• Ex. 15 
Palabra  Núm.sílabas Acento 
habilmente 
cadeas 
choio  
esencial  
influír 
cantei  
xuíz  
pa  
papeis 
rémora 
mágoa  

4 
3 
2 
3 
3 
2 
2 
1 
2 
3 
3 

grave 
grave 
grave 
aguda 
aguda 
aguda 
aguda 
aguda 
aguda 
esdrúxula 
esdrúxula 

• Ex. 23 
Entrar: infinitivo REGULAR   
Fíxo(me): terceira persoa do singular do pretérito de indicativo IRREGULAR  
Tiña: primeira persoa do singular do copretérito de indicativo IRREGULAR  
Era: primeira persoa do singular do copretérito de indicativo IRREGULAR  
Podían: terceira persoa do plural do copretérito de indicativo IRREGULAR  
Conmover: infinitivo REGULAR  
Dei(lle): primeira persoa do singular do pretérito de indicativo IRREGULAR 
 Rifou(me): terceira persoa do singular do pretérito de indicativo REGULAR 
 Podían entrar: perífrase: terceira persoa do plural do copretérito de indicativo / infinitivo IRREGULAR 
 Podía regresar: perífrase: terceira persoa do singular do copretérito de indicativo / infinitivo IRREGULAR  
Dei(lle): primeira persoa do singular do pretérito de indicativo IRREGULAR  
Xoguei: primeira persoa do singular do pretérito de indicativo REGULAR  
Converter: infinitivo REGULAR  
Uníronse: terceira persoa do plural do pretérito de indicativo REGULAR  
Regresou: terceira persoa do singular do pretérito de indicativo REGULAR 
 Sentamos: primeira persoa do plural do pretérito de indicativo REGULAR 
 Cear: infinitivo REGULAR 



Páx. 170-171 (Regras acentuación )  
• Ex. 1 
Agudas: el, baúl, chofer, tirizó, cotián, ademais, papeis, chapeu. 
Graves: atmosfera, heroe, réptil, paxaro, aínda, acentúa, inútil, mísil, lapis, medula, dolmen, móbil, karate, téxtil.  

Esdrúxulas: tépedo, mágoa. 
 
• Ex. 2 

mantel: aguda, bisílaba; diocese: grave, trisílaba; túnica: esdrúxula, trisílaba; artesanía: grave, pentasílaba; cárcere: esdrúxula, 
trisílaba; xersei: aguda, bisílaba; xuízo: grave, trisílaba; cóengo: esdrúxula, trisílaba; facilmente: grave, tetrasílaba; po: aguda, 
monosílaba; animais: aguda, trisílaba; álbums: grave, bisílaba. 

• Ex. 3 
 Cando decidín erguerme, xa había un pouco que a luz do día entraba polas físgoas da persiana. Tamén había un bo anaco que o 
espertador soara por primeira vez, e mentres non chegaba o segundo e definitivo toque, acordara concederme o tramo final de 
descanso, tarefa inútil. O que non fora capaz de conseguir ao longo dunha noite de paso máis demorado e lento ca de costume 
dificilmente o ía acadar agora, cando coas pálpebras fortemente apertadas, seguía a contar cara atrás as fraccións de tempo que 
quedaban case ao mesmo ritmo que o minuteiro percorría a esfera do reloxo. 
 
• Ex. 4 

Decimoterceiro; franco-alemán; Riofrío; económico-social; beirarrúa; balompé; fincapé; beiravía; xurídico-social; balonmán; 
afialapis; mediodía.  

• Ex. 5 
 Automóbil, Xudeucristián, Teórico-práctico, Xirasol, Pasamáns, Épico-lírico, Cempés. 

 


