
ESTES  EXERCICIOS ESTÁN TIRADOS TODOS ELES DE EXAMES DE ABAU
DOS ÚLTIMOS ANOS. PRACTICA CON ELES:

A. 2019:
1. Contesta as seguintes preguntas relativas ao uso da preposición a. Xustifica as respostas:
**(apuntamentos páxina 8)
 a) Aquela muller amaba os gorilas: Podería levar preposición a o complemento directo?
 b) Unha meiga que castigaría a aquel que fixese dano aos gorilas (liña 16): Podería non usarse a preposición a nestes 
dous casos? 

2. Analiza sintacticamente a seguinte oración:
En ocasións, Dian Fossey combateu esta práctica xogando coa superstición dos indíxenas 

3. Comenta as tres formas se que aparecen nas liñas 17-18 do texto: indica a que clase e subclase de palabra 
pertence cada unha delas e o tipo de oración que introducen ou de que forman parte.
 Non sei se1 todo o que acabo de describir vos soa.
exemplo de premonición literaria ou, se2 se3 prefire, de videncia autorial.
**Apuntamentos páxina 14,  **páxina 17

4. Neste parágrafo aparecen exemplos dos tres tipos básicos de construción coordinativa: copulativa, disxuntiva e 
adversativa. Localízaos, identifica o seu tipo e comenta brevemente en que se diferencian.
**Apuntamentos páxina 13
Os médicos están a enganarnos, mais eles non o saben. Os visitadores médicos están a enganar os 2 médicos, mais 
tampouco o saben. As compañías farmacéuticas están a enganarnos a todos, alguén dentro delas sábeo. Isto vén a 
conto porque, segundo parece, é probable que algúns dos medicamentos que nos receitan non fagan o efecto 
desexado ou polo menos non coa eficacia que proclaman os posuidores das patentes. Esta pouco saudable nova é 
unha das lecturas que se poden extraer dun traballo realizado por uns investigadores da Universidade de Toronto e 
publicado recentemente no British Medical Journal. 

B. 2017:
5. Podería esta comparativa de superioridade construírse cun nexo distinto de “máis … que”? Cal sería? Xustifica a 
resposta e escribe, se é o caso, como quedaría a oración.
Poucas cousas hai máis duras que a vida dun gastrónomo.

6. Analiza sintacticamente a seguinte oración:
Carmela arrodeou a muralla empoleirada na cabina da súa máquina.

C. 2016:
7. Fíxate nas catro formas que marcadas. Identifica o tipo e subtipo de palabra que é cada unha delas (ex., 
conxunción disxuntiva) e o tipo de oración que cada unha delas introduce. 
O pintor chamou polo celador, primeiro a modo, logo a voces. Pasados uns minutos, veu un home risoño, novo pero 
traxado, que lle preguntou qué pasaba. O pintor díxolle que era pintor, que viñera alí con permiso para retratar os 
doentes e que se despistara coa hora

8. Analiza sintacticamente as dúas seguintes frases:
   a) O fenómeno da morte das linguas   b) O patrimonio inmaterial da humanidade 

9. Comenta a concordancia verbal que aparece no seguinte exemplo:
A comunidade científica, e moi especialmente os lingüistas, tardaron moito en… 
Podería ou debería ir o verbo en singular? Por que cres que o pon a autora en plural? 
**Apuntamentos páxina 6

10. Le os exemplos, fíxate nas partes subliñadas e responde:
 a) Eses seres mitolóxicos que viñeron substituír ás meigas: Por que o Complemento Directo leva preposición?
 b) Non se trata de volver a hai 50 anos: Por que non pon fai 50 anos? 

11. Explica as diferenzas formais e de contido entre estas dúas construcións: 
O monte arde porque está abandonado   vs.   O monte arde porque foi abandonado.


