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SOLUCIÓNS ÁS ACTIVIDADES DO 16-27 MARZO 

Páx. 137 

1. 

 Ruta xacobea: vía pola que camiñan os peregrinos que van a Santiago. 

 Itinerario: camiño que se segue ou se vai seguir para ir dun lugar a outro. 

 Aurífera: que contén ouro («conca aurífera do Sil»).  

Medievo: Idade Media. 

2. 

Este traxecto nace para evitar durante o inverno a dura ascensión ata os cumes 

nevados d’O Cebreiro, no Camiño Francés.  

• Esta vía substitúe os cumes nevados por un traxecto máis doado pola conca dos 

ríos Sil e Lor e a chaira do Val de Lemos. 

3.  

É un camiño usado xa en época romana para unir a explotación aurífera das 

Medulas coa Vía XVIII do Itinerario Antonino. 

4. 

Proban a importancia desta vía a presenza ao longo do seu percorrido de castelos 

das principais ordes militares medievais (templarios e sanxoanistas) e os 

numerosos mosteiros da Ribeira Sacra. 

5. 

a) Topónimos: Ponferrada, Cebreiro, As Médulas, Montefurado, Barxa de Lor, 

Lemos, Chantada, serra do Faro, Santiago, Lalín, A Laxe, Novaes, Quiroga. 

b) Hidrónimos: Sil, Lor, Cabe, Miño. 

6. 

• Formas persoais: é, optaban, pasaban, unían. 

Formas non persoais: entrar, evitar (infinitivos); seguindo (xerundio); descuberta 

(participio). 

• Presente: é, optan, pasan, unen. 

Copretérito: era, optaban, pasaban, unían.  

Futuro: será, optarán, pasarán, unirán.  

Pospretérito: sería, optaría, pasaría, uniría. 
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7.  

Camiño Portugués – verde escuro, Camiño Inglés: verde claro, Camiño Francés – 

amarelo, Camiño Norte – rosa, Camiño Primitivo – lila (dereita), Camiño de Fisterra 

e Muxía – lila (esquerda), Camiño Sueste (Vía da Prata) – vermello, Ruta do mar 

de Arousa e río Ulla – fucsia. 

8.  

• O máis coñecido internacionalmente é o Camiño Francés. 

 • O escollido polos peregrinos procedentes do norte de Europa é o Camiño Inglés. 

PASAMOS Á UNIDADE 8 

1. Presentación. 

• O trazo característico das olas de Gundivós é a cor negra, que se consegue 

pasando a peza xa cocida polo lume das carqueixas. 

• As pezas elabóranse nun torno baixo impulsado coa man. 

• O uso tradicional destas pezas centrábase no ámbito doméstico: utensilios para 

cociñar, para conservar os alimentos (o mel, por exemplo), para recoller o viño da 

vendima, etc. 

Páx. 140. 

1. 

a) Alporizado, b) bafexantes, c) escorrentar, d) tremer. 

2. 

Lóstrego: alustro, lustro, relampo, relustro.  

Vento: aire, ar. 

 Brétema: néboa, neboeiro. 

3. 

1ª) Pasado: «Cando» – Eu tiña medo (estrofas I-VIII)  

- Eu non tiña medo (estrofa IX) 

2ª) Presente: «Agora» (estrofa X) 

5. 

Vento = «home langrán envolto en brétemas cun fol ó lombo pra levar meniños». 

Albres = «pantasmas de cabalos desbocados». 
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 • O vento identifícase co home do saco. 

6. 

Só a «súa vella» —coa súa voz doce e os seus ollos claros— era unha figura 

tranquilizadora que conseguía escorrentarlle o medo. 

7. 

O tema é o medo (ou os medos) da infancia. 

 Argumento: o poeta, xa adulto, evoca os medos que sentía na infancia e a 

angustia que lle producían. Só a voz da « súa vella» conseguía tranquilizalo. 

10. 

Escuridade (símbolo negativo): «corvo da noite» (verso 1), «derradeiras luces do 

solpor» (verso 2). 

Luz, color (símbolo positivo): «luceiros» (verso 5), «ollos azures» (verso 34), 

«luces de amenceres novos» (verso 35). 

11. 

Predomina a combinación de versos hendecasílabos e heptasílabos, xunto a 

outros de diferentes medida (pentasílabos —vv. 16, 20, 23, 27—, hexasílabo —v. 

30—) 

14. 

Derradeiro e último son palabras parcialmente sinónimas.  

Último: final, que vai despois de todos os demais. 

 Derradeiro: que remata definitivamente unha serie.  

Ex.: a última obra dun escritor (a última, ata o momento) / a derradeira obra (a 

última, non houbo xa máis). 

•Posar: permanecer durante certo tempo nunha postura determinada para ser 

representado nunha fotografía, pintura ou escultura. 

 Pousar: pór algo ou alguén sobre unha superficie que está a nivel inferior. 

 

Páx. 141. 

2. 

Señora: un dos nomes que se lles dá ás mouras, donas e damas encantadas. 

Tardo: ser pequeno e pesado, responsable dos pesadelos, que provoca ao sentar 

enriba do peito do que está a durmir. 
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Cocón: xigante que engole os nenos que non dormen ou que se portan mal.  

Olláparo: xigante antropófago cun só ollo na fronte que vive nas montañas de Lugo 

e Ourense. 

Meiga Chuchona: meiga nocturna que entra nas casas para zugar o sangue dos 

nenos ou dos maiores, polo que van mirrando e enfraquecendo ata morrer.  

Trasno: demo lambón que anda pola casa cambiando as cousas de sitio ou 

lavando o cu no leite.  

Nubeiro: ser que ten poder para provocar a treboada, a sarabia, o lóstrego e, en 

xeral, os fenómenos meteorolóxicos. 

6. Resposta que vós debedes investigar. Xa se corrixirá na aula. 

Páx. 144. 

1.  

1) Hedra, 2) hélice, 3) ombro, 4) hamaca, 5) urna, 6) arpa. 

•Teñen h: hamaca, hélice, hedra.  

Non teñen h: ombro, urna, arpa. 

2.  

Por esta orde: hectolitro, hiperactividade, hidrofobia, hexágono, hendecasílabo, 

hipotenso. 

3. 

Por esta orde: hipopótamo, hipnose, hidróxeno, inchazón, ermida, ovo, impo, 

hedra, ola! 

Páx. 145. 

1.  

Piragua (americanismo), confort (do inglés «confort»), tabaco (americanismo), 

hamaca (americanismo), furacán (americanismo), algodón(do árabe «alqutún»), 

xinete (do árabe «zanati» —xentilicio de Zanata, unha confederación de tribos 

bérberes coñecida pola cría de cabalos e polo dominio da equitación—), azafrán 

(do árabe «azza’farán»), pantalón (do francés «pantalon»), quimono (do xaponés 

«kimono»), bisté (do inglés), xampú (do inglés «shampoo»), chalé (do francés 

«chalet»), iogur (do francés «yogourt», e este do turco «yogurt»), espaguetes (do 

italiano «spaghetti»). 
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2. 

Son calcos: rañaceos («skyscraper»), balompé («football»), autoservizo («self-

service»). Son adaptacións: chalé («chalet»), gol («goal»), tenis («tennis»), crua-

sán («croissant»). Manteñen a grafía orixinal e a pronunciación: striptease, yihak, 

troika, burka, pub. 

Páx. 148. 

1.  

a) Catro versos octosílabos, con rima asonante nos pares (-á-) e soltos os impares: 

8- 8a 8- 8a. 

b) Pareados de versos octosílabos de rima consonante. 

c) Oito versos octosílabos, con rima asonante nos pares (-í-) e soltos os impares: 

8- 8a 8- 8a 8- 8a 8- 8a 

d) Catro versos hendecasílabos, con rima consonante ABBA. A estrofa é un 

cuarteto.  

e) e f) Son poemas de versos libres. 

2.  

Ga/li/cia/é—un/ou/to/no/pu/ro—e/bo : 10 + 1   sinalefa 

un/rí/o/que/de/co/rre/man/sa/men/te: 11    sinalefa 

lu/me/a/bra/sa/dor/fér/til/co/rren/te: 11 (desfaise a sinalefa lu/me—a/para contar 

unha sílaba máis).      hiato 

 fu/tu/ro/pre/sen/ti/do/e/en/sa/zón: 10 + 1   hiato 

 


