
Exercicio 1
Nas seguintes oracións coloca o pronome átono onde corresponda, tendo en conta a negación, 
a entoación e se a oración é simple ou composta.

1. Que cousas ……… dixo Robert PG a Koko ………! (lle) 
2. Como ………… puxo …………! (se) 
3. Non ………… fagas …………iso. (nos) 
4. Moito ………… repetín ………, pero nunca …… fixo …… caso. (llo, me) 
5. Di ……… a verdade, que eles ……… queren ……… ben. (lles, te) 
6. Nunca …… dixo ……… nada que …… molestase ………(lles, os) 
7. Mal raio ……… parta ………! Eu non ……… aturo ……. (te, te) 

Exercicio 2
Coloca o pronome átono onde corresponda.

1. Ninguén ……… fará ………… cambiar de opinión. (me)
2. Ningunha compensación …………… resarciría ……… desa perda. (vos)
3. Ningún dos amigos ……… abandonou ……… naquel transo. (a)
4. Eses ovos ……… facían ……… unha boa tortilla. (che)
5. Non ……… me ……… gorentan ……… os doces. (che)
6. Señores, eses ……… son ………… perigosos. (lles)
7. Señora, ………… son ………… ben bos estes grelos. (lle)
8. Todo ………… foi ……… un invento dela. (che)

Exercicio 3
Pronominaliza (é dicir, cambia por un pronome) o CI polo pronome persoal de 3ª persoa.
Coloca o pronome átono no lugar adecuado.(Subliña o CD. Indica os pronomes que lle 
corresponden . Acentúa cando sexa necesario).

1.  Contamos aos nosos pais o que nos pasara na festa. 
2. Non dixo toda a verdade á filla.
3. Iso trouxo a el problemas.
4. Terás que levar ao oculista os lentes vellos.
5. Has entregar ao profesor o traballo en limpo.
6. Non deas a eles o que non che deron a ti.
7. Deu un bico aos pais pola mañá.
8. Amosei ós visitantes os museos da cidade.
9. Sempre lles traio ese cuestionario.
10. Deu un premio aos fillos.
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Exercicio 4
Pronominaliza o CI e mailo CD, facendo as contraccións que cumpra. 
Coloca o pronome átono no lugar adecuado(Subliña o CD e subliña o CI. Indica os pronomes 
que lle corresponden e fai as contraccións. Acentúa cando sexa necesario).

1. Sirve o caldo aos teus irmáns.Ex. Sírvellelo
2. Fai os deberes á súa irmá porque ela non sabe.
3. Di a verdade a estes homes.
4. Tróuxolles un regalo ben bonito.
5. Ensinou ós alumnos todo canto sabía.
6. Darei a ela todo canto me pidas.
7. A vostede non lle quero esas nabizas.
8. Quen dera este pastel a elas!
9. Non fagas ese feo a el.
10. Hei dar a elas todo o meu.

Exercicio 5
Corrixe os erros das seguintes oracións. 

1. Me parece que desta aprendinme a colocación do pronome.
2. Non che vin onte no cine.
3. Non se o prestes, que mérqueo ela.
4. Dime quen che o fixo.
5. Me verás ou non me verás.
6. Vos tedes que ir de contado.
7. Paréceme que estaste metendo de máis.
8. Díxolles que axudaríaos.
9. Se vésme pedir axuda, vaite agora mesmo.
10. Os acabei, os exercicios, por fin!

Sinala as oracións que conteñan un pronome persoal átono (trata de non confundilos con outras 
clases de palabras: segunda forma do artigo...)

1. Lerei os libros todos

2. Deixareivos na casa

3. Chove todos os días

4. Mercarémos os regalos mañá
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5. Pensamos poñelos aí

6. Debémos os cartos ao banco

7. Pensamos poñer os cadros aí

8. Irei a Lugo pola tarde

9. Vou levalos ao colexio

10. Comemos o caldo na súa casa

11. Non quere verte hoxe

12. Non os quero ver máis

13. Debémolos ao banco

14. Non a acompañarei a Lugo

15. Mercarémolos mañá

16. Lereinos todos

17. Quéroo poñer eu

18. Vou levar os nenos ao colexio

   ACTIVIDADES SOBRE VERBOS IRREGULARES.

 1.
verbo persoa tempo modo solución

ir p3 pretérito indicativo

caber p4 presente subxuntivo

dar p5 copretérito indicativo

dicir p6 futuro indicativo

facer p1 pretérito subxuntivo

ir p2 antepretérito indicativo

dicir p2 presente indicativo

P3, pospretérito, dar

P1, presente subx, ir

P6, futuro ind., facer

P4, anteprét., dicir

P5, pret., indicativo, 
dar

P2, pret, subx., dar.

P4. copret., dar.

P6, pres., ind., ir.



TEORÍA TIL DIACRÍTICO.
Con acento                                                                                                        Sen acento
á (a + a artigo; das aves) ás (a + as artigo; das aves; da baralla) a (artigo; pron. átono; 
preposición) as (artigo; pron. átono)
 bésta (arma antiga)       besta (animal)
bóla (esfera, pelota)       bola (peza de pan)
 cá (conxunción ca + artigo a) cás (conxunción ca + artigo as)  ca (conxunción) cas (preposición
chá (plana) chás (planas)       cha (che + a) chas (che + as)
có (conxunción ca + o) cós (conxunción ca + os)  co (con + o) cos (con + os)
cómpre (de cumprir) cómpren (de cumprir)  compre (de comprar) compren (de comprar)
 dá (de dar) dás (de dar)  da (de + a) das (de + as) do (de + o)
dó (compaixón, loito; nota musical)  do (de + o)
 é (de ser)      e (conxunción)
 fóra (adverbio) fora (de ser ou de ir)
 má (mala) más (malas)   ma (me + a) mas (me + as)
 máis (adverbio)         mais (conxunción)
nó (atadura) nós (pron. tónico; ataduras)  no (en + o) nos (pronome átono) 
ó (a + o) ós (a + os)o (artigo; pronome átono) os (artigo; pronome átono) 
 óso (do corpo) oso (animal) 
 pé (do corpo)pe (letra)
 póla (rama) pola (galiña; por + a) por (preposición)
pór (poñer) por (preposición)
 présa (apuro) presa (dique, prendida)
sé (sede eclesiástica; imperat. de ser)se (conxunción;  pronome átono) 
só (adv. e adx. ) so (preposición) 
té (infusión)    te (pronome átono; letra)
 vén (de vir)    ven (de ver) 
 vés (de vir)   ves (de ver) 
vós (pron. tónico) vos (pronome átono) 
    

Pon os acentos diacríticos que faltan neste texto. 

Un día daqueles aparéceme na casa un dos pastores do meu gando que me di que ven a todo correr 
porque ao pe da Rocha do Corvo apareceu un estranxeiro que, sen mais nin mais, alá lle botou man 
as mais ben mantidas vacas do rabaño e arramplou con elas como quen leva algo que lle pertence. 
Trataron os coidadores de llo impedir e emprendeuna a paus con eles con tal furia que deixou no 
campo por mortos a mais da metade. Quentóuseme entón o xenio e, sen pensalo dúas veces, agarrei 
a lanza e marchei a carreira para lle parar os pes ao ladrón. Vino como afalaba un par de becerriñas 
de curvados cornos e berreille de lonxe: «¡Párate aí, condenado, que te atraveso!».
 
Xosé Manuel Martínez Oca, Outono na illa 



ACTIVIDADES DE TIL DIACRÍTICO.

  1.Pon os acentos gráficos que faltan nas palabras destas oracións.
•Vimolo cando entraba no camion.

•Fixemolo asi porque era moi facil.

•O sabado imos cortar unha arbore no xardin.

•Martin foi ao medico e levou o seu automobil.

•Mercedes estudou musica e agora toca moi ben o saxofon.

•Deitate comodamente no sofa.

•Chamaronme por telefono?

 
        2.Nas seguintes frases, pon o til diacrítico nas palabras que o precisen.

•Nos temos que marchar axiña, xa nos avisaron na casa.

•Dame a carteira que está enriba da mesa.

•Aínda non e inverno e xa vai moito frío.

•A miña irmá vive fora de Galicia, pero ven todos os anos pasar aquí as vaca- cións.

•Algunhas persoas so ven a palla no ollo alleo.

•Vos sempre queredes mais, mais eu xa non vos fago caso.

•Fixo un no no amalló do zapato.

 
  3. Acentúa correctamente as palabras que o precisen:
facil, covardia, coctel, ataude, res, fibela, roñon, furacan, proer, hipotese, duas, textil, heroe, proteina, construen, faisca, 
recluir, sabiamos, valvula, inmobil,espirito, saude, lapis, parasito.

 
 4.Acentúa as palabras que o precisen nos seguintes enunciados.

– Cando me asomei a fiestra vin un esquío subido a pola do castiñeiro que hai fronte a nosa casa, mentres ao pe da 

árbore unhas polas peteiraban uns grans de millo.

– A rapaza foi mercar unha bola de pan a panadaría; levaba moita presa e non parou a falar con ninguén.

– Compre que vaias fora mirar se ven teu irmán polo camiño arriba, porque dende aquí non se ven as persoas que 

pasan.

– Agora xa volve haber osos nos montes galegos.

– Atoparon unha morea de osos na praia de Foz.

– Fai un no ben apertado para que non se solte e saia todo para fora.
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