
UNIDADE 1

As rúas estaban ateigadas de artesáns, mercadores e hostaleiros que saían ó paso dos recén chegados,
pregoando as excelencias das súas mesas e o conforto das súas camas.

Don Paio advertiulles ós seus compañeiros que baixo daquela aparente e buliciosa alegría, baixo
daquela abundancia, tamén se agabachaba naquela cidade moita miseria e moito aproveitado que
intentaba estafar as pobres xentes con enredos e falsidades.

—Abride ben os ollos e non vos deixedes impresionar por nada, que aquí os ladróns e truáns
teñen os dedos lixeiros e coñecen todo tipo de artimañas! –dixo Paio Gómez Chariño con seriedade.

Pero era difícil despois do arduo camiño percorrido manterse alleo a todo aquel artificioso despre-
gue de atraccións.

Os mercadores competían vociferando a calidade e vantaxe dos seus produtos:
—Panos de Bruxas...!
—Sal de Bourneuf...!
—Viño do Ribeiro...!
Os titiriteiros actuaban polas rúas cantando e danzando na compaña de funambulistas e soldadei-

ras.
Máis adiante cruzaron a antiga mullara romana pola «porta renova», aberta para comodidade dos

peregrinos, e atoparon á súa dereita a basílica de San Isidro, obra mestra da arte románica, que con-
taba cun panteón real onde repousaban os corpos de numerosos reis, así como algúns príncipes e moi-
tos membros da nobreza.

1. Resume brevemente o contido do texto.

2. Indica quen son o emisor e o receptor das partes sinaladas en negra no texto. Logo indica cal é a
mensaxe que se emite, cal a canle e o código empregados en cada caso.

3. Que estrutura segue este texto? Xustifica a túa resposta.

4. Subliña as frases presentes no segundo parágrafo do texto.

5. Emparella cada definición coa enfermidade que lle corresponde:
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1. Tumor pequeno na pel, de pequena extensión, duro e doloroso.

2. Inflamación dos bronquios.

3. Dor dos músculos do pescozo que obriga a telo torto e impide
xirar a cabeza.

4. Inflamación das glándulas das pálpebras.

5. Excreción benigna, pequena, arredondada e escura, que se forma
na pel.

a) bronquite

b) espulla

c) furuncho

d) tirizó

e) cabaleiro

1. _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____ 5. _____

6. Que é un dígrafo? Escribe catro exemplos empregando dígrafos distintos.



7. Empezando pola palabra e rematando polo texto, escribe por orde todas as unidades da lingua.

8. Ordena alfabeticamente as seguintes palabras: casa, receita, cabaleiro, ampola, andel, andazo, vaci-
na, varíola, pílula, pediatría.
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UNIDADE 2

Distinguido señor:

Da mesma maneira que a xente felicita os amigos cando se cumpren anos do dia que naceu eu
enviolle a miña felicitacion porque hoxe e o aniversario do dia no que vai morrer. Pareceralle unha
broma, pero podo asegurarlle que non o e. Eu sei perfectamente que vostede morrera tal dia coma
hoxe (permitame que non lle diga nada de que ano, todo chegara). Eu sei que de primeiras, isto pode
parecerlle unha mala nova, pero unha vez que vostede se repoña da sorpresa inicial e medite un pou-
co, darase de conta de que mais que outra cousa isto e un privilexio, porque lle permitira poder facer
unha preparacion que a poucos lles esta permitida, xa que os homes deron en vivir coma se nunca
fosen morrer. Nada hai tan certo e seguro coma a morte para o home, por tanto, calquera outro acon-
tecemento dos que nos poidan suceder son moito mais alleos a nos.

Permitame pois que me despida, por esta, de vostede, desexandolle un feliz dia do seu cumpre-
mortes.

Xabier P. Docampo: Cando petan na porta pola noite, Xerais (adaptado)

1. O texto está sen acentuar. Acentúao ti.

2. Identifica cada palabra co número que lle corresponde na ilustración.
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17

q CANIL q CHANTO

q CÉSPEDE q CAMIÑO DE LAXES

q CONTRA q CUMIEIRA

q BILLA q BUFARDA

q CANO q LOUSADO

q PEITORIL q CHEMINEA

q LINTEL q CHANZO

q SOLEIRA q BALAÚSTRE

q VALO q CANCELA

q XANELA



3. Escribe un enunciado con cada unha das seguintes palabras. Da lectura do enunciado debe des-
prenderse claramente o significado da palabra utilizada: sobrado, trabe, lúgubre, peitoril.

4. Clasifica as palabras do cadro segundo o seu sufixo sexa aumentativo, diminutivo ou despectivo.

5. Indica nos seguintes enunciados cal é o suxeito e cal o predicado.

• A xente felicita os amigos cando se cumpren anos.

• Eu envíolle a miña felicitación.

• Unha preparación que a poucos lles está permitida.

• Calquera outro acontecemento dos que nos poidan suceder son moito máis alleos a nós.

6. Indica cal é a idea principal de cada un dos seguintes parágrafos.

A recollida das aves afectadas por unha maré negra debe realizarse seguindo unhas mínimas nor-
mas de hixiene e seguridades para os animais.

Para recollelos vivos debemos achegarnos con coidado, desde o mar cara á terra, en silencio e
actuando con rapidez e seguridade. Hai que botarlle primeiro a man ao peteiro e logo suxeitarlle
as ás e patas á vez que se cobre cun pano.

As aves mortas deben recollerse e identificarse para evitar que sexan inxeridas por outros animais.
O seu estudo posterior proporciona unha información moi importante sobre as causas da súa mor-
te, as incidencias da maré negra, o estado da especie...

7. Enumera as condicións que debe reunir un texto para que sexa coherente.
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cuartucho, cachiño, soutelo, gordecho, cabezón,
mullerona, solteirón, barcaza, ricacho, xentuza,
animalexo, cadeliño, rapazote, folletín, campelo

AUMENTATIVO DIMINUTIVO DESPECTIVO
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UNIDADE 3

A TÍA REMEDIOS

Dos novos sobriños que se quedaran a vivir en Portonovo, ningún coñecera á tía Remedios, que se
foi coa súa nai ao Brasil cando tiña catorce anos. De cando en vez a tía Remedios, mandaba algún
diñeiro, recomendando que o máis del o gastasen en amañar a casa e mercar millores vacas. Tamén
mandaba roupas para as sobriñas, uns traxes de falda longa e plisada mui bordados, dunha moda tan
pasada, que a modista volvíase tola para acordalos coa moda nova dos figuríns, e co que as sobriñas
procuraban ver co que se levaba, cando viaxaban a Pontevedra. Unha vez, a tía Remedios mandou por
un de Pontecaldelas un reló de ouro para o sobriño máis vello, e un fonógrafo que deu que pasar na
Aduana de Vigo. O fonógrafo era de grande buguina, como os dos anuncios de «La Voz de su Amo».
Pouco despois de mandar o fonógrafo e uns diñeiros para que mercasen unha mecedora para as ses-
tas, anunciou que chegaría para a Peregrina. E chegou. Pasara corenta anos de doncela de gardarrou-
pa, primeiro, e de asistenta de chaveiro o resto da súa estadía no Brasil, na casa dunha condesa que
somentes saía á rúa en berlina de cabalos, levando a carón da porta dereita un lanceiro montado, con
casaca verde e casco de plumas. Vivían nun pazo que está a dez leguas de Río de Janeiro, no medio
dun campo rodeado de palmeiras. Cando se finou a condesa desfíxose a casa, e así a tía Remedios pui-
do voltar a Portonovo. Era unha muller miúda, mui morena, falando un mui gracioso brasileiro, e
por disposición testamentaria da condesa, obrigada o resto da súa vida a vestir a batista rosada con
adorno de encaixes negros. Recollía o pelo nun grande moño. Traguía no equipaxe, herdo da conde-
sa, un can, o canciño Napoleón. Era un lanudo branco, pequeniño, de carta e media de longo, o fuci-
ño azul e os ollos dourados. Vaia, o ollo esquerdo dourado, redondo como unha moeda de ouro cor-
tada pola raia negra da pupila, e o dereito tíñao postizo, que o perdera nun accidente, e no seu lugar
puxéranlle un axóuxere. Un axóuxere de ouro. O canciño despertaba sudando, ollaba por onde anda-
ría a condesa, e entón, ao mover a cabeza o axóuxere cantaba. A condesa, entón, mandaba que lava-
sen a Napoleón.

Cando chegou a tía Remedios, toda a vecindade acudíu a ademirar o canciño. Este miraba co seu
único ollo aos presentes, erguendo despacio e con moito cuidado a cabeciña, e era certo o que decía
a tía Remedios, que buscaba, cando había visita, que non sonase o axóuxere do ollo dereito. Estaba
educado neso, para non avisar en balde á señora condesa. Nembargantes, agora, en Portonovo, algun-
ha que outra vez erguía a cachola, inquedo, e dáballe tres ou catro sacudidas. O axóuxere sonaba, e
entón a tía Remedios acudía a aloumiñalo, dáballe unha galleta, e recomendáballe calma. O canciño
deixábase sosegar, e volvía á súa inacabable sesta, pasando a lingua roxa polo fuciño azul celeste. A tía
Remedios explicaba entón ao sobriños:

—¡Está vendo á difuntiña nos xardíns do outro mundo!
E entón Napoleón, que parecía dormido de todo, pero que estaba escoitando á tía Remedios, daba

dous síes seguidos co axóuxere de ouro, confirmando o que decía a antiga asistenta de chaveiro da
señora condesa de Itaquimí, que santa groria haxa.

Álvaro Cunqueiro: Os outros feirantes

1. Indica as partes en que se pode dividir o texto (argumenta o porqué desa selección) e logo resume
o contido do texto.

2. Indica cal é o suxeito, o predicado e os complementos directo, indirecto e circunstancial, dos enun-
ciados subliñados no texto.
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3. Substitúe os complementos directos e indirectos dos enunciados subliñados polos pronomes
correspondentes.

4. Localiza no texto os diacríticos e explica por que levan til.

5. Indica cal é o significado de cada unha das expresións subliñadas nos seguintes enunciados.

• Cando saín da auga non podía deixar de bater os dentes.

• Dentro duns anos serás ti quen lle coma as papas a teu irmán.

• Dende que deu a luz está de moi bo ano.

• Nunca vin ninguén tan feito á brosa coma aquel home.

6. Escribe a palabra que define cada unha das partes do corpo sinaladas no debuxo.

7. Escribe un adxectivo derivado de cada unha das palabras que van a seguir:

• carne: ___________

• labio: ___________

• cranio: ___________

• ril: ___________

• moa: ___________

8. Responde:

• Cales son as características que definen a lingua literaria?

• Explica cales son os xéneros literarios fundamentais e que características definen a cada un?
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9. Indica a que xénero literario pertence o texto. Xustifica a túa resposta.

10. Pon til ás palabras que o precisen.

• Aquel fora un día estraño, fora ía moito frío, mais non era o mais cru do inverno.

• Sentín do do can que camiñaba so pola rúa.

• Sobre o mantel de bolas de cores atopábase a bola de pan do almorzo.

• Díxome túa nai que compre que compres ovos cando vaias á tenda.

• Cada día ves mais tarde, non ves que iso non pode ser, tes que chegar mais cedo.

7
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UNIDADE 4

8

Lucky Lucke: A amnesia dos Dalton; Xerais

Probas de avaliación



4. Emparella os sinóminos das seguintes columnas.

pinguelo úvula

vidallas sens

impar saloucar

meixelas fazulas

pestanexar capelexar

colo gorxa

santiña meniña

face rostro

queixo papo

5. Escribe o xénero contrario das seguintes palabras:

• frade: __________ • ladra: __________

• curmán: __________ • catalán: __________

• lacazán: __________ • ourensán: __________

• urbana: __________ • grou: __________

• patroa: __________ • ermitán: __________
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1. Localiza no cómic exemplos dos seguintes planos: plano xeral, plano detalle, plano americano. Logo,
explica as diferenzas entre cada un deles.

2. Explica as diferenzas fundamentais entre os cómics e calquera outro tipo de texto.

3. Escribe a carón de cada frecha, a palabra que denomina a zona da cabeza sinalada.



6. Escolle a palabra incorrecta de cada serie:

a) israelís, bocois, cafés, irmás, civiles.

b) españois, azuis, útis, xeles, peles.

c) búmerangs, ollomois, túneles, caracois, clips.

d) aerosoles, clubs, anoraks, difíciles, chuchameles.

e) fax, reis, sándwiches, oasis, avais.

f ) mitines, lacazáns, dolmens, cans, crueis.

7. Clasifica os seguintes substantivos: penedo, ponte, rapaza, segadores, Galicia, fermosura, arroz,
manda, xenreira, area.

SUBSTANTIVOS

COMÚN PROPIO

CONCRETO ABSTRACTO

contable incontable

individual colectivo

8. Analiza sintacticamente as seguintes frases: 

Este feliz desenlace

Homes honrados

O meu vaso

9. Clasifica as seguintes palabras segundo teñan ditongo ou hiato, logo sinala a sílaba tónica en cada
unha: prioridade, estou, xeito, xuízo, mágoa, funcionario, boa, poema, escrutinio.

10. Indica que tipo de procedemento de cohesión textual se está a empregar no seguinte texto. Xus-
tifica a resposta.

O domingo moi cedo, collemos o tren de Lugo. Eu ía, máis ca nervioso, nas nubes, coma se non
espertase aínda e o tren fose un leito voador.
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2. Completa os seguintes enunciados coas palabras do cadro que mellor se axeiten.

• Non me botes ese ________ que é moi grande e non teño tanta fame.

• Esa ________ do leite non se pode meter no microondas porque está feita de aluminio.

• Déixalle un sinal ao panadeiro para que me deixe un ________.

• Disque colgar unha ________ de allos na porta da casa protexe das meigas.

• O meu plato favorito é a ________ con ________; aínda que tamén me gustan moito os
________.

• Non sei que vou facer para que meu fillo colla ben o ________.

• O bacallau do restaurante estaba un pouco ________, e os ________ pasados de máis.

3. Que é un préstamo léxico? Pon cinco exemplos de préstamos de cinco linguas diferentes.

4. Localiza nos titulares todos os adxectivos e clasifícaos logo en especificativos e explicativos.

ESPECIFICATIVOS EXPLICATIVOS

UNIDADE 5

1. Indica se os seguintes titulares son valorativos ou informativos. Xustifica a túa resposta.
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Localizado o cadro roubado de Van
Gogh, afortunadamente sen dano
ningún.

Expertos en enerxías alternativas

reúnense mañá en Ourense para

falar sobre a enerxía

eólica. O devastador furacán Iván abandona a illa de Cuba 
para descargar a súa furia nas costas estadounidenses.

As festas patronais comezarán cun
enorme despregue de fogos de
artificio.

A Amazonia contén o 83% da

reserva forestal mundial,

segundo os ecoloxistas de

Greenpeace.
A policía detivo onte sete narcotraficantes galegos 
na costa de Vigo, incautándose de 700 kilos de
cocaína pura.

toro, torresmos, nabizas, eslamiado,
feixóns, molete, garfo, restra, xerra, vitela



5. Completa os seguintes enunciados usando todas as posibilidades de comparativo.

• Era  ________  alto  ________  pensabamos.

• Corre  ________   ________  come.

• Os cans de Xan son  ________  feros  ________  os de Pedro.

• Nunca tivo  ________  traballo  ________  hoxe.

6. Localiza as frases adxectivas que aparecen nos seguintes enunciados. Logo, analízaas sintactica-
mente.

• Mercou un xersei dunha cor moi atrevida.

• Voume deitar que veño un pouco canso do traballo.

• Non vaias tan rápido que non te podo seguir.

• Agarda un intre e xa estou contigo.

7. Clasifica as seguintes palabras segundo pertenzan a un rexistro coloquial ou a un rexistro culto:
cabrearse, pescozo, divertirse, flegma, cachola, esgarro, cabelos, deteriorar, guedellas, derramar,
condonar, perdoar, potra.

8. Mete nun círculo a palabra correcta.

a) ANTIGÜIDADE – ANTIGUIDADE

b) BILINGUE – BILINGÜE

c) ARGUÍR – ARGÜÍR

d) LINGÜÍSTICA – LINGUÍSTICA

e) UNGÜENTO – UNGUENTO

f ) LINGUETA – LINGÜETA

g) LINGUAXE – LINGÜAXE

h) GÜARNICIÓN – GUARNICIÓN

i) GULIFADA – GÜLIFADA

l) GUIONISTA – GÜIONISTA
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UNIDADE 6

Desvelado o «misterio da fosa atlántica»
Flores mutantes para a paz mundial

Santiago de Compostela
Valter Simmos
Correspondente en España

Dende a tarde de onte o «misterio da fosa atlántica» xa non é tal e moitas explicacións vai ter que dar
o Alto Mando da OTAN para convencernos da bondade da súa versión dos feitos, recollida ante-
riormente nestas mesmas páxinas. Dúas organizacións ecoloxistas, a galega ADEGA e a internacio-
nal «Greenpeace», ofreceron onte unha conferencia de prensa na que informaron da arriscada viaxe
que, camuflados nun pequeno barco pesqueiro, fixeron ata a fosa atlántica. Unhas fermosas flores
dun branco nacarado e un amplo dossier excelentemente documentado, dan proba de todo o que os
ecoloxistas afirmaron na roda de prensa que, en resumo, é o seguinte: a misteriosa mancha brillante,
que a OTAN atribuía a residuos de po radioactivo, estaba formada por flores. Flores dunha nova raza,
xerada por mutación como consecuencia dos efectos dos verquidos nucleares. Flores que, e isto é o
importante, teñen a extraordinaria calidade de transformar en afervoada pacifista a toda aquela per-
soa que cheire o seu penetrante arrecendo. Isto, de seguro, ha provocar nos vindeiros días serias con-
secuencias no panorama político mundial.

Así que, á vista destes feitos, que unha nova da OTAN veu de cualificar como «fantasías propias
dun grupo de extremistas iluminados», xa se pode afirmar categoricamente que o que a OTAN des-
truíu onte, nun espectacular bombardeo, non foi «un po radioactivo que ameazaba á vida mariña
e a longo prazo á vida das persoas», senón o xerme do que pode ser unha nova época de paz mun-
dial. E entón cabe preguntarse, de quen nos defende a OTAN? Traballan para a paz, como din, ou
necesitan un mundo cheo de conflitos para poder subsistir?

Non resulta doado vaticinar o que pode pasar a partir de agora, aínda que a ninguén se lle esca-
pa que as cousas non van quedar como estaban. Polo de pronto, ADEGA e «Greenpeace» xa se res-
ponsabilizaron da distribución masiva de flores, que se reproducen con abraiante facilidade, a tódo-
los lugares do mundo. O flower’s power; o vello soño dos hippies daquela década prodixiosa que
foron os anos sesenta está a piques de se cumprir: flores para a paz mundial.

A. Fernández Paz: As flores radioactivas

1. Divide o seguinte texto en partes e realiza un resumo de cada unha delas.

2. Indica cal é o tema que se trata no texto.

3. Responde:

• Cal é «o misterio da fosa atlántica?

• Que estrataxema seguiron as organizacións ecoloxistas para descubrir a verdade dos feitos?

• Que propiedades posúen as flores?

• Está de acordo a OTAN coa versión dada polos ecoloxistas? Xustifica a túa resposta.

• Que é o que van facer as organizacións ecoloxistas?
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4. Resume brevemente o contido do texto.

5. Escribe unha frase con cada un dos elementos que se che indican deseguido. Subliña o elemento
en cada enunciado. 

1. Un determinante demostrativo contraído cunha preposición.

2. Un determinante demostrativo que indique afastamento. 

3. Dous artigos determinados.

4. Un artigo indeterminado.

6. Mete nun círculo os determinantes que aparezan no primeiro parágrafo do texto.

7. Identifica os conectores que aparecen no primeiro parágrafo do texto.
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UNIDADE 7

Aquí moitas veces me preguntan se na nosa casa había auga corrente e se tiñamos coche e cousas así.
Claro, auga corrente si que tiñamos. Aquí diso non hai. Nós temos sorte porque temos un baño e un
pequeno tanque coa auga quente, aínda que ma me prohibe poñelo en marcha porque é eléctrico e
está nun cuarto cheo de auga, o cal pode levar á morte segura. Lakshmi contoume que unha curmá
súa, unha desas cuartas ou quintas, morreu precisamente no baño, electrocutada.

Hai días nos que nin sequera poñemos a auga quente, vai moita calor. E outros nos que non pode-
mos porque non hai luz e non funciona o tanque eléctrico. Isto pasa a miúdo no verán porque non hai
auga suficiente para producir electricidade. E que terá que ver a auga coa electricidade? Explícovolo nun
segundo: a electricidade que chega á nosa casa provén dun encoro enorme no río Kaveri. A auga pasa
co moita forza por unhas portas e dalgunha maneira produce electricidade, que logo viaxa ás casas polos
postes eses da luz. Cando non chove e non hai auga suficiente no encoro, non entra con forza nas com-
portas, así que non hai luz. Así se resume que algo que pasa a quilómetros da nosa casa acabe por deter-
minar que ma e mais eu (en todo Devastnaa, para o caso), se acabe duchando en auga fría.

María Reimóndez: Usha

1. Desde que punto de vista está narrado este fragmento? Xustifica a túa resposta.

2. Indica os seguintes elementos da narración presentes no texto de Usha: personaxes, espazo, feitos.

3. Responde:

• Por que non lle permiten á protagonista usar o tanque da auga quente?

• Por que razón se duchan sempre en auga fría?

• De que depende que haxa electricidade ou non?

• Quen cres que é a protagonista e onde vive? Xustifica a túa resposta.

4. Completa as palabras correspondentes ás seguintes definicións.

• Segmento de pista asignada aos participantes nunha carreira ß E _ _ _ _ _

• Técnico encargado da preparación dun equipo ou atleta ß A _ _ _ _ _ _ _ _ _

• En atletismo, instrumento cilíndrico, longo e aguzado en forma de lanza ß X _ _ _ _ _ _ _

• Acción e efecto de saltar; brinco, chouto, pincho ß P _ _ _

• Vara longa e resistente coa que se colle impulso para saltar ß P _ _ _ _ _ _

• Paso longo que se dá ao andar á présa ß A _ _ _ _ _ _ _

5. Emparella cada prefixo co seu significado e logo escribe unha palabra que o exemplifique.

peri- moito, diverso

hipo- mil

hemi- diminución

quilo- ao redor de

neo- medio, metade

poli- novo
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6. Localiza os posesivos nos seguintes enunciados e indica quen é en cada caso o posuidor e o posuído.

• Sempre anda a facer das súas.

• O seu non son as matemáticas.

• Teñen casa de seu.

• Sempre me preocupei moito polos meus.

7. Escribe en letra os seguintes numerais:

• 50:

• 19:

• 31:

• 11º:

• 21ª:

• 70º:

• 500:

• 40:

• 37º:

• 90ª:

8. Coloca os indefinidos que cumpran nos espazos en branco:

• A min ____________ me preguntou por ti.

• ____________ pode facelo.

• ____________ días do ano facendo o mesmo.

• Temos ____________ opcións pero alternativas só ____________.

• Non teño ____________ lapis que estea afiado.

• Neste caso nin con ____________ nin con ____________.

• Acabo de ver ____________ movéndose naquela silveira.

• Son ____________ alumnos na clase.

9. Completa os seguintes enunciados con h ou Ø:

• Contoume unha _istoria dun _árabe que era moi _umana e chea de _umor.

• _enrique tivo un accidente moi grave e levárono ao _ospital nun _elicóptero.

• _ola! Díxolle Óscar ao novo _óspede do _ostal.

• Caeu do _órreo e rompeu varios _ósos da perna, entre eles o _úmero.

• O seu _irmán está de vacacións nun poboado _indú.

• _elena vai a clases para aprender a tocar a _arpa.

• Non nos deixaron pasar ao concerto porque está proi_bida a entrada a menores.
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UNIDADE 8

1. Realiza dúas breves descricións dunha destas persoas. Primeiro faino de xeito subxectivo e despois
dende unha perspectiva obxectiva.

2. O texto que vai a seguir é unha descrición. Argumenta esta afirmación. Indica de que tipo se trata.

Pero o asombro máis grande da xornada foi para o propio Tanis, pois xunto cos reis de Mongara
atopábase a súa filla, Sildym, a rapaza máis fermosa que vira en toda a súa vida. Cando os presen-
taron, quedou tan aloulado que non acertaba a dicir nada. Tremíalle a man e a voz non lle saía.
Sildym era morena, cunha melena negra recollida cunha trenza e uns profundos ollos verdosos des-
tacando sobre os doces trazos do seu rostro. Despois do primeiro susto como todo o mundo, a
rapaza sorriu graciosamente, deixando entrever uns dentes irregulares e desamañados que conferí-
an máis donaire e personalidade aínda ao seu rostro. Ela, á súa vez, quedou tamén presa dos ollos
que a miraban sen podérense desapegar, e antolláronselle fermosísimos.

De repente,Tanis reaccionou. Pareceulle que todos os presentes se deran de conta da súa turba-
ción e non lle gustou nada, pois, coma calquera rapaz da súa idade, quería evitar que se notasen os
seus sentimentos. Continuou atendendo ás presentacións, axudado polo traductor oficial, pois os
seus coñecementos de mongarés eran mínimos, e procurou, aínda que lle foi difícil, non volver pen-
sar na princesa ata que rematou o acto. Finalmente, os estados de Sofrovia e Mongara restablecían
relacións políticas, económicas e culturais de xeito oficial e, segundo fixeron votos, duradeiros.

M. Lourenzo: Tanis I o Mocos, Xerais

3. Completa os seguintes enunciados coa palabra que corresponda en cada caso.

• Déixoche as chaves da casa na __________ da cómoda da entrada.

• Non deixes a pasta no __________ que vai arrefriar.

• Que saborosa está esta peituga de polo á __________.

• Será mellor que a salsa a poñas nunha __________ e non na pota.
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• Na neveira hai unha __________ azul cun pouco de queixo; achégama, por favor.

• Colle o __________ para botar a auga na botella pequena, se non has verter todo.

4. Substitúe as partes subliñadas por pronomes tónicos.

5. Indica que funcións realizan os pronomes tónicos das partes subliñadas no texto.

6. Escolle o enunciado correcto:

a) Quero que mañá veñas conmigo.

b) Non irei contigo a ningures.

c) Ninguén vai vir con migo?

d) Irei con vos.

7. Completa con r ou rr, segundo corresponda.

• vice_ei

• out_o

• xen_o

• pre_ogativa

• a_edor

• _ítmico

• to_tura

• ho_o_oso

• hon_ado

• xen_o

8. Escribe dous enunciados coas palabras caloroso e rigoroso, nas cales se aprecie claramente o seu sig-
nificado.
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UNIDADE 9

E para demostrarme que tiña razón foi inspeccionar o souto que lle servira de tobo á fera. Entrei
detrás del, sentindo como a cada paso me chantaban un cravo entre as costelas. O can negouse en
redondo a meterse alí e agardounos fóra. Todo o chan estaba, como eu xa agardaba, remexido, como
se o animal se envorcallase alí. Nun cornello, un envurullo de roupas de muller. O meu pai desfixo o
atadallo e estendeu as pezas, a blusa, a saia, o corpiño e a roupa interior, unhas botas, uns carpíns.

—O lobo debeu devorar algunha muller.
—Meu pai, iso non pode ser.
—Talvez a pastora da que nos falaron, ou outra.
—E trouxo as roupas deica acó?
—É posible.
—E dobrounas e atounas?
—Non o sei.
—Esas non son roupas de pastora.
—Pois logo cal é a túa explicación?
—Non teño ningunha, meu pai. Pero...
—Pero que?
—As roupas non teñen nin unha soa pinga de sangue.

Xosé Miranda: Pel de lobo

1. Indica en que estilo está a parte dialogada do texto e logo transfórmaa ti e escríbea no estilo con-
trario. 

2. No primeiro parágrafo do texto, localiza os pronomes átonos existentes e indica que función
desempeñan.

3. Escolle a opción correcta:

a) Tivo que ser alguén coñecido quen díxocho.

b) Xa che teño dito que non te quero ver así vestido.

c) Che me contou unhas cousas interesantísimas.

d) Eu xa sabía que te era un home moi listo.

4. Escolle a opción correcta:

a) Chameite onte pola tarde. c) Che chamei onte pola tarde.

b) Chameiche onte pola tarde. d) Te chamei onte pola tarde.

5. Substitúe o subliñado por un pronome átono.

a) Colleu as lambetadas ao irmán.

b) Tirou a pucha sobre a mesa.

c) Fixo os deberes para a clase de galego.

d) Recollín uns vídeos para o meu pai.

e) Preguntou a lección aos rapaces.
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6. Indica a palabra correspondente a cada unha das definicións:

• Mesa feita para estar arrimada á parede, comunmente sen caixóns e cun segundo taboleiro a ren-
te do chan: ___________.

• Peza de tea ou algodón que serve para cubrir a cama por enriba das mantas: ___________.

• Banco, xeralmente co respaldo e o asento acolchado, para sentar ou deitarse: ___________.

• Obxecto ou moble destinado a pendurar ou colgar algo: ___________.

• Moble cunha feitura axeitada para colocar no canto formado por dúas paredes: _________.

7. Explica o significado das seguintes frases:

1. CAER DE CAIXÓN: ______________.

2. CORRER A CORTINA: ______________

3. DEIXAR POR PORTAS A ALGUÉN: ______________

8. Escribe o topónimo correcto para cada un dos incorrectos que van a seguir:

• Rianjo: ______________.

• Sanjenjo: ______________.

• La Coruña: ______________.

• Puenteareas: ______________.

• Puebla de Trives: ______________.

9. Indica en que bloque dialectal foron pronunciadas as seguintes frases:

• Teño os pantalóns manchados de andar na corte das ghaliñas: __________

• É obrigatorio que os camiós leven as luses acesas polo día: __________

• Eu quero que vaiamos comer a Lindín, e tu?: __________

• Arránxame os baixos dos pantalois para que só se vexa a punta do zapato: __________

10. Escribe s ou x segundo corresponda:

ei_e e_tender e_ilio

madei_a e_cavadora sinta_e

e_terno e_trañar a_ila

apro_imar e_i_ir le_icolo_ía

e_ame e_a_erar e_hibir
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UNIDADE 10

1. Compara os dous poemas que tes a continuación. 

• Examina as súas rimas e identifica cales son os factores que os dotan de ritmo.

• Analiza a súa forma e o seu contido.

Chegouse un cadelo ao Nilo,
púxose logo a beber
e como andaba intranquilo,
ao mesmo tempo a correr.
Unha grúa coroada
buscoulle conversación:
—Seu mozo, é cousa danada 
beber nesa condición.
—Señora, pase o que pase, 
sería sempre peor
que un crocodilo papase 
a este voso servidor.
A cadelo tan prudente
moito debemos loar,
escoller o mal presente
por doutro peor liscar.

X. M. García Rodríguez: Fábulas galegas

A felicidade, en resume,
era para el berrar gol
nos partidos de futbol
entre a mesta moitedume.
Mais deulle tal torozón
cando quedou campeón
o odiado equipo contrario,
que por dous goles a un
xace na foxa común
iste badoco gregario.

Celso Emilio Ferreiro

2. Podemos observar algún caso de polisemia e connotación nos poemas anteriores? Xustifica a túa
resposta.

3. Escribe unha oración, con cada unha das seguintes palabras, onde se aprecie claramente o seu sig-
nificado.

• ganduxar: • cinguido:

• amalló: • cumprido:

• biqueira:
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4. Emparella en tres campos semánticos as palabras do recadro.

5. Indica cal é o modo e o tempo dos verbos destacados en negra no texto.

6. Pon en pretérito as formas verbais que van entre corchetes.

• [Construír, el] O albanel que nos _____________ a casa non era moi mañoso.

• [Rir, nós] _____________ moito coas túas ocorrencias.

• [Caer, vós] _____________ na trampa coma dous tontos.

• [Traducir, ti] _____________ todas as frases que puxo o profesor.

• [Fluír, el] O Miño _____________ moi porcallento o pasado martes.

• [Rir, el] _____________ moito co chiste que lle contaches.

• Non [ler, vós] _____________ o libro que vos mandou o profesor.

• [Oír, el] Non _____________ o que lle dixen.

7. Pon en presente de indicativo os verbos que van entre parénteses:

• Por que non (subir) _____________ ao cume do monte comigo?

• Esta casa (relucir) _____________ coma a prata.

• (seguir) _____________ dicindo que non foron eles.

• Eles nunca (durmir) _____________ ata que lles vas contar un conto.

• Ás veces, ti (ferir) _____________ coas túas palabras.
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viso, puír, gabán, rachón, anoar, saia, feltro,
refucir, pelica, suadoiro, liño, lustrar
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UNIDADE 11
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Lámpada do forno

Advertencia: Perigo de electrocución! Antes de recambiar a lámpada do forno:
–Apague o forno!
–Desconecte os fusibles instalados na súa caixa.

Xeito de cambiar a lámpada do forno ou de limpar o cristal

1. Coloque un pano no piso do forno.

2. Retire a pantalla de cristal facéndoa xirar cara á esquerda e proceda a limpala.

3. Recambie a lámpada do forno: 40 vatios, 230 V, 300 ºC resistente ás altas temperaturas.

4. Volva colocar a pantalla de cristal.

5. Retire o pano do piso do forno.

1. Indica que tipo de texto é o anterior e cales son as súas características principais. Exemplifica as
túas respostas.

2. Cambia as definicións que aparecen no seguinte texto polas palabras correspondentes. Escribe a
palabra correctamente facéndoa concordar co texto.

Son un [1. afeccionado dun determinado equipo] do Deportivo e o outro día fun ver un partido
totalmente inxusto. A cousa foi así, eu estaba nas [2. bancos colocados en fileira] cuns amigos, can-
do o equipo visitante sacou de esquina. Nese intre todo se precipitou, un xogador do Dépor fíxo-
se co balón, realizou un espectacular caneo, superou a [3. aliñamento de xogadores para impedir o
tiro] de xogadores visitantes e lanzou un potente tiro que rematou en gol. Acto seguido o [4. por-
teiro] finxiu que o balón lle dera na cabeza e desplomouse no chan. Os feitos sucedéronse rapida-
mente: os [5. persoal sanitario que transporta as angarellas] entraron no campo, o [6. técnico que pre-
para físicamente a un equipo] do Dépor berraba, e o árbitro anulaba o claro gol. Que impotencia!
Todos sabiamos do finxido da situación!

1. __________ 2. __________ 3. _________

4. __________ 5. __________ 6. __________

3. Enche os ocos co verbo que vai entre parénteses.

• Esta noite non ____________ (1ª sg. presente de indicativo: durmir) na túa casa.

• Se ____________ (2ª sg. presente de indicativo: descubrir) algunha cousa nova, chámame.

• ____________ (2ª sg. imperativo: seguir) loitando polas túas ilusións e chegarás moi alto.

• Os leóns do parque ___________ (3ª pl. presente de indicativo: ruxir) dun xeito estremecedor.

• ____________ (1ª pl. presente de indicativo: sentir) moito a súa morte.

• Estou segura de que _____________ (3ª pl. presente de indicativo: mentir) cando falan do que
aconteceu.



4. Relaciona as perífrases verbais cos seus significados.

• Non dei feito o traballo a tempo. REPETICIÓN

• Sempre se anda a meter no que non lle interesa. INICIO DUNHA ACCIÓN

• Téñoche dito moitas veces que non xogues co balón na casa. ACCIÓN ACABADA

• De súpeto, rompeu a chorar e non parou ata unha hora despois. OBRIGACIÓN

• Anda a espallar falsos rumores. ACCIÓN NON ACABADA

• Se queres quedar, tes que facer a túa cama. FUTURO

5. Puntúa correctamente o seguinte texto.

En ningunha das outras casas saíu ninguén a mirar o que pasaba o dono do can (que despois sou-
ben que era a anana Rosa dos Chantos) non deu sinais de vida non se acendeu unha luz non se oíu
unha voz nin Oreste nin a súa muller nin os seus fillos se ergueron da cama era a noite a noite impo-
ñía o seu dominio e xa se sabe que a noite é invencible e que na noite o lobo é o amo só un coro de
cans protestaba furiosamente ata quedaren todos roucos arrastrando os pés volvemos ao leito.
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UNIDADE 12

A escea desenvólvese na botica. Cando se ergue o pano aparece Lela debruzada no mostrador, apreixando
unha botelliña na man, e o boticario –tamén debruzado– a falar con Lela. Trátase de representar un pali-
que amoroso.

LELA: Eu non sei que me dá este home..., porque xa fai moito tempo que debía estar na casa.

O BOTICARIO: Pois calisquera día douche un feitizo de namorar e vólvote toliña. Como me cha-
mo Saturio que o fago!

LELA: Eso sería unha traiduría...!

O BOTICARIO: Así Deus me salve como che reviro o sentido cun bebedizo!

LELA: Con non tomar xaropes desta botica...!

O BOTICARIO: Tamén che podo dar polvos seguidores, ou píldoras de malicia, que son máis arden-
tes.

LELA: Vaites, vaites con Don Saturio, que quer chegar polo atallo...! I entón, vostede xa non atopa
maneira de namorar polas boas...?

O BOTICARIO: Os peixes e as mulleres cóllense con artimañas... E como eu xa vou indo algo
vello...!

LELA: Un vello raposo e con moita esperencia; pero a min non me colle, non. Se fose un boticario
legal e honrado... veríamos...

O BOTICARIO: Pois... queréndome polas boas xa non che fago a traiduría. Ti escolle!

Castelao: Os vellos non deben de namorarse

1. Explica cales son as características dun texto teatral tirando exemplos deste fragmento.

2. Pon a carón de cada número o nome do instrumento con que se corresponde.
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7

8

1. _________ 2. _________ 3. _________ 4. _________

5. _________ 6. _________ 7. _________ 8. _________



3. Coloca as palabras do recadro no lugar que lles corresponda.
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baixista, sexista, violinista, independentista, nacionalismo,
frautista, comunismo, capitalista, guitarrista, oficinista,

publicista, organista, feudalismo, transportista

Partidario ou practicante de comportamentos, 
doutrinas ou sistemas políticos, artísticos ou relixiosos

Ocupación, profesión, oficio

4. Escolle o adverbio que cumpra de entre os que se che ofrecen para cada enunciado.

• Ven _____ xunta min (aí, acó, arredor).

• Segou a herba _____ (ao rente, a carón, enriba).

• A comida estaba boa _____ (de máis, bastante).

• Escollerase unha persoa _____ (ao chou, de socato) que será a voceira.

• Na farmacia déronme esta crema _____ (en balde, de balde).

• Paso pola túa rúa _____ (acotío, decontino).

5. Rodea cun círculo a opción correcta para cada enunciado.

a) ningures / algures • Sempre di que vai para _______

b) ningures / algures • Así non vas a _______

c) detrás / atrás • Non te sentes cara _______ que te mareas.

d) detrás / atrás • Coidado, _______ de ti!

e) abaixo / debaixo • A pelota está _______ da mesa do xardín.

f ) abaixo / debaixo • Se buscas _______ no garaxe, seguro que o atopas.

6. Fai uso da preposición axeitada en cada caso.

• O meu can, ______ (fóra, malia) a alma, semella unha persoa.

• Non sabiamos nada ______ (ata, deica) que ti nolo dixeches.

• ______ (deica, ata) Ortigueira hai 98 quilómetros.

• Están a recoller cartos ______ (en troques de, en/a prol de) unha asociación contra o cancro.

• Tráeme os apuntamentos sobre teleformación que están ______ (sobre, en col de) a mesa.

• ______ (amais de, alén de) de guapo é listo coma un allo.
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7. Escribe un exemplo para cada unha das normas sobre o uso dos puntos suspensivos que se indican
no cadro.

NORMA: usamos puntos suspensivos EXEMPLO

Cando nunha enumeración faltan
elementos.

Cando eliminamos parte dun texto.

Para completar palabras malsoantes que
non queremos escribir por completo.

Para expresar estados de ánimo, sorpresa,
dúbida, medo.

8. Rodea cun círculo a opción correcta respecto das afirmacións de cada enunciado.

Usamos os dous puntos cando:

1. V F • Imos dar comezo a unha enumeración.

2. V F • Nunha carta queremos enviar un saúdo ao destinatario.

3. V F • Queremos indicar que o falante titubea ou se interrompe. 

4. V F • Separamos enumeracións de oracións non relacionadas entre si.

5. V F • Separamos oracións que expoñen un feito e as súas consecuencias.

6. V F • Escribimos un encabezado dunha carta.
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