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1 A NARRACIÓN I. ELEMENTOS E ESTRUTURA

Tipos de textos

1. Responde.

• Que é un narrador omnisciente? 

• Segundo a súa participación na historia, que
tipos de narradores hai?

• Nunha narración, que é o marco? E a trama?

2. Escribe unha breve narración que presente
un narrador omnisciente en primeira persoa.

Vocabulario

3. Le este texto de Manuel García Barros e indica,
usando exemplos tirados del, se está situado
nun contorno rural ou urbano.

� Escribe o significado das seguintes palabras
tiradas do texto. Se che cómpre, usa o dicio-
nario.

• carrileira • quinteiro

• fociñadas • sobrado

4. Indica cal é o significante e cal é o significado
dos seguintes termos.

• coche • coello • nadar

5. Explica cal é o significado da palabra control
nas seguintes oracións.

• Quedo na casa estudando, que o xoves teño
un control de Química.

• Chegamos tarde porque tivemos que parar
no control da Garda Civil.

• Non se preocupe vostede, a situación está
baixo control.

• O xogador local fixo un bo control de balón,
tirou rápido á porta e marcou no tempo de
desconto da segunda parte do partido.

Ningún traballo lle custou levalos. Non houbo
carrileira que non pasasen nin atallo que non
collesen; e todo ao dereito coma se un santo
os guiase. Chegou á casa, meteunos pola por-
ta da eira, pois pola do quinteiro non é ben,
que é por onde saen os defuntos. Acudiron alí
dúas veciñas para ver a compra e poñerlle
prezo, como é de costume nestes casos. Inda
ben os porquechos non se viron dentro cando,
collendo as escaleiras e dando unhas fociña-
das ao pasador da porta do sobrado, alá se fo-
ron, cando menos, a ver se quedara algo de
pan de antevíspera.

Gramática

06. Define os seguintes termos.

• léxico • gramática • lingua

� Enumera as unidades en que se organiza a
lingua e explica en que consiste cada unha
delas.

07. Escribe tres palabras con significado léxico e
tres con significado gramatical.

� Indica se as palabras que escribiches son
variables ou invariables.

08. Localiza no texto de Manuel García Barros
un exemplo de cada tipo de palabra estuda-
da e mais dous exemplos de conectores.

09. Enumera as condicións que debe cumprir un
texto para estar ben construído e explica en
que consiste cada unha delas.

Ortografía

10. Acentúa o seguinte texto.

� Clasifica as palabras que acentuaches en
agudas, graves e esdrúxulas.

Literatura

11. Escribe no teu caderno un exemplo de re-
curso fónico, outro de recurso gramatical e
outro de recurso semántico.

12. Responde.

• Que é unha elexía? E un epigrama? E unha
égloga?

• Que diferenzas hai entre un conto e unha
novela?

• En que se diferencian a traxedia, a come-
dia e o drama?

• Cales son as funcións da literatura?

13. Elabora un gráfico en que recollas as etapas
da literatura galega, xunto aos acontece-
mentos históricos máis salientables. 

Non era facil, pero tiña a conviccion de con-
seguilo. Tantas sesions de estudo, día tras
día durante todo o veran, tiñan que ter a súa
compensacion. Cunha concentracion maxi-
ma fixo o exame e acadou o exito que bus-
caba: xa tiña o teorico do carne de conducir.
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A NARRACIÓN II. TIPOS DE TEXTOS NARRATIVOS
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Eu don Alfonso porla gratia de Deus Rey de
Leon a vos omes, assy aos presentes como
aos que an de viir, et a vossos fillos et a toda
vossa generacion faço karta de donacion et
texto de firmidũe, et dou a vos foros en que
sempre vivades.

Isaac Díaz Pardo (Santiago de Compostela,
1920) é un intelectual e artista galeguista.

De pai pintor, na súa casa celebrábanse xun-
tanzas diversas relacionadas coas Irmandades
da Fala. O seu pai morreu cos primeiros move-
mentos da Guerra civil española, o que fixo
que Isaac tivese que agocharse. 

Despois da guerra cursou estudos na Escola de
Belas Artes de San Fernando. En 1941 partici-
pou na primeira experiencia española sobre de-
seño industrial. Pasou logo a ter unha praza de
profesor na Escola Superior de Belas Artes de
San Jordi de Barcelona e comezou as exposi-
cións en España e no estranxeiro (Europa e
América).

Fundou con outros socios a fábrica de Cerámi-
cas do Castro, no Castro de Samoedo (Sada).
Residiu na Arxentina, onde construíu xunto
con outros destacados galeguistas o Laborato-
rio de Formas, que recuperou o prestixio da
cerámica de Sargadelos.

Destaca, ademais, o seu labor como ensaísta
e crítico.

Tipos de textos

1. Le o seguinte texto e explica o tipo de texto na-
rrativo que é. 

� Indica se o texto que acabas de ler é unha
narración literaria, xornalística ou histórica.
Razoa a resposta.

Vocabulario

2. Elabora o campo léxico dos alimentos, diferen-
ciando os subcampos léxicos da comida e da
bebida.

Gramática

3. Indica a modalidade destes enunciados.

• Lava os dentes agora mesmo.

• Hoxe pola tarde vou ir ao museo de arte con-
temporánea.

• O seu curmán Lois xa andará polos vinte
anos.

• Oxalá non chova na fin de semana. 

• Aprobamos todas as materias nos exames de
xuño!

• Cando imos ir ver á avoa?

• Talvez poida ir contigo.

4. Identifica o núcleo de cada sintagma e espe-
cifica de que clase de sintagma se trata.

• O meu gato siamés
• Incriblemente arroutada
• A bicicleta de Xosé
• Non me gustan nada
• Lonxe de aquí.

Ortografía 

5. Acentúa correctamente estas oracións.

• A ausencia de prexuizos é a miudo clave nas
obras sociais.

• Moito lle gustan as troitas a Brais.
• Os corsarios agardaron á caida da noite pa-

ra ir polo tesouro.
• A tua tia sempre di que es moi obediente.
• Un narrador omnisciente en primeira persoa

é unha incongruencia ou unha fantasia.
• Puiden percibir como mentiu porque suaba

un pouco
• Pasou na moto coma un raio e caeu.

6. Indica en cales das palabras acentuadas hai
ditongos, en cales hai hiatos e en cales hai tri-
tongos.

Literatura 

7. Contesta.

• Que importancia tivo o camiño de Santiago
na literatura da Idade Media?

• Cando comezou o galego a rexistrarse na es-
crita?

• Cales foron as manifestacións literarias da li-
teratura medieval?

• Que son os cancioneiros? Cítaos.

� Explica quen eran estes personaxes.

• trobador • segrel
• xograr • soldadeira

8. Sinala algunha diferenza entre o galego deste
extracto de O foro do Burgo do Castro e o gale-
go actual.

2
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A DESCRICIÓN I3
Tipos de textos

1. Le o texto e responde as preguntas.

• Que tipo de descrición é? Por que? 

• Que orde segue a descrición?

� Fai unha descrición da túa aula.

Vocabulario 

2. Agrupa as seguintes palabras segundo a fami-
lia á que pertenzan.

• humanista • inmortalidade

• mortal • humanitario

• humanidade • morrer

• moribundo • deshumanizar

• sobrehumano • morto

� Explica se as familias léxicas anteriores son
regulares ou irregulares. 

3. Escribe a familia de palabras de vivir. Indica
se é irregular ou regular.

Gramática 

4. Pon o artigo determinado correspondente.

• crise • limoeiro • sida

• labor • riso • arte

• cor • sal • suor

• mel • sinal • dor

• nariz • orixe • cume

5. Escribe o feminino destas palabras.

• grou • cazador • cidadán

• catalán • danzarín • anglosaxón

• cabezón • sandeu • médico

• avó • xenro • duque

• home • tolo • rei

• ladrón • lacazán • xudeu

6. Forma o plural das seguintes palabras.

• ollomol • can • télex

• mércores • parasol • animal

• funil • sa • mil

• tres • tractor • clip

• chave • la • dous

Ortografía

7. Ponlles acento ás palabras que o precisen.

• Levaba moita presa, por iso non parou.

• Tiña na man unha presa de sal e proialle.

• Compre que o fagas axiña.

• Gustame tomar o bocadillo da merenda en
pan de bola.

• Non te tires na piscina olimpica que ali non
fas pe.

• Cando mo dixo, puxoseme un no no peito.

• Non lle da a gana de ir para fora, e un testan.

• Se fora tan facil atar un no, xa o faria.

Literatura 

8. Le esta cantiga.

� Responde.

• Que personaxes interveñen na cantiga? 

• Cal é o tema?

� Fai un breve comentario da simboloxía pre-
sente na cantiga (cervo, fonte...)

� Sinala o paralelismo, o leixaprén e o refrán.

Digades, filla, mía filla belida,
por que tardastes na fontana fría.
Os amores hei.

Digades, filla, mía filla louçana,
por que tardastes na fría fontana.
Os amores hei. [...]

Tardei, mía madre, na fría fontana,
cervos do monte volvían a augua.
Os amores hei.

Mentir, mía filla, mentir por amigo,
nunca vi cervo que volvese o río.
Os amores hei.

Mentir, mía filla, mentir por amado,
nunca vi cervo que volvese o alto.
Os amores hei.

PERO MEOGO

A paisaxe da contorna de Ribadavia é unha de-
licia: as encostas dos outeiros de cor bronce
con socalcos de viñas valadas con pedras, as
aldeas de cor parda, os cotarelos verdes de 
piñeirais e as serras esgrevias. Nun día de 
outono co ceo azul e as nubes brancas, o sol
alumea cada un dos penedos das serras mag-
níficas que se levantan por riba dos piñeiros.

A. F. G. BELL, Galicia vista por un inglés 
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A DESCRICIÓN II. O RETRATO
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Tipos de textos

1. Le o seguinte texto e identifica os retratos que
nel aparecen. Despois, indica cales se poden
considerar prosopografías e cales etopeas.

2. Fai o retrato dalgún personaxe de ficción que
elixas.

Vocabulario

3. Forma palabras novas engadindo un prefixo.

• sexual • acordo • honra

• colocar • rítmico • mercado

• parto • visto • historia

4. Identifica os prefixos das seguintes palabras.

• internacional • transoceánico

• incompatibilidade • exocéntrico

• antiinflamatorio • postoperatorio

5. Indica a parte (raíz, follas ou froito) que se
come das seguintes plantas.

• cebola • nabo • chícharos

• repolo • pataca • leituga

• cenoria • berenxena • feixón

6. Arrodea os nomes das árbores destas oracións
e di os nomes dos seus froitos.

• No monte común que está ao lado da miña
casa hai moitos piñeiros e bastantes carballos.

• Os meus veciños teñen catro nogueiras, dúas
ameixeiras, unha figueira, tres laranxeiras, unha
abeleira e unha nespereira.

Bastián era alto e máis ben fraco, e a murcia-
na, pequena e regordeta. Era moi aloumiña-
dora e caladiña, e sempre lle estaba dicindo a
Bastián:
–Cóntame algo novo!
Bastián era tamén máis ben calado, e poucas
cousas tiña que contar como non fose da súa
aldea de Cornide, de seu irmán que era un
gran pescador miñoqueiro, das vacas, de ir ba-
ñarse no verán ao río, da feira de Monterroso e
do polbo, dun tolo que escoitaba o que dicían
as salmanquesas, e da sementeira e das collei-
tas, e dos paxaros do país, aos que imitaba moi
ben, comezando polo xílgaro.

ÁLVARO CUNQUEIRO, Os outros feirantes 

Gramática 

07. Explica a función sintáctica dos adxectivos.

• Levaba posto un traxe escuro.

• Miña irmá é alta dabondo.

• A tarde convosco resultou agradable.

• Ela estivo atenta, eu non vin nada.

08. Indica cal é o grao en que están expresados
os adxectivos dos seguintes enunciados.

• É menos rápida ca min.

• O boneco é máis barato ca o carriño.

• A nosa mesa é redonda.

• Está tan capacitado coma min.

• Non é tan rabudo como o pintan.

09. Completa estes enunciados comparativos
coa forma que elixas (escribe varias posibili-
dades).

• Teño cromos ti.

• Comeu rápido cumpría.

• Gañamos carreiras vós.

• Elixiu xoguetes pensamos
darlle.

• Compuxo cancións coñecen.

Ortografía

10. Completa estas palabras cos sons G, K, Z e R.

• in✱edo • mo✱no • un✱ento

• ✱iso • a✱epta✱ • ✱a✱ate

• ✱in✱o • ma✱ón • an✱o✱a

Literatura 

11. Le esta cantiga de Don Denís e explica o tipo
de cantiga que é. 

� Responde. De que tema trata?

Un tal home sei eu, ai ben tallada,
que por vós ten a súa morte chegada;
vede quen é e seed’en nembrada
eu, mía dona.
Un tal home sei eu que preto sente
de si morte chegada certamente;
vedes quen é e véñavos en mente;
eu, mía dona.

4
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O DIÁLOGO I. A CONVERSA5
Vocabulario

1. Indica de que palabra deriva cada unha das
seguintes.

• libreira • fiadeira

• maquinista • comerciante

• froiteiro • electricista

• pescadeiro • pianista

• mandataria • viaxante

• cortesán • directora

2. Introduce os seguintes nomes de animais no
oco que lles corresponda das oracións.

• Na rapa das bestas os protagonistas son 
os .

• A todo lle chega o seu san Martiño.

• Aquela rapaza é tan alta coma unha .

• Nunca dá o brazo a torcer; é testán coma
unha .

• Naquela tenda métenche gato por .

• Está xusto ao teu lado. Se é un , trá-
bate.

Gramática 

3. Cubre os ocos, se fai falla, cos artigos precisos
e fai as contraccións que cumpran.

• Os Diplomáticos de Monte Alto son un grupo
de música de Coruña.

• Foucellas era guerrilleiro de
Galicia. E Piloto tamén.

• En miña casa somos todos galegofa-
lantes. E en clase tamén.

• Estiven con meus veciños en 
Guarda, en fin de semana. De 
venres a domingo.

• O meu can, Alustro, é fillo de 
pastor alemán. E xa é máis grande ca 
pai.

4. Clasifica gramaticalmente os seguintes deter-
minantes.

• nosa • cadansúa • vinte

• cadaquén • aquilo • outra

• abondo • duplo • terzo

can - mula - cabalo - porco - xirafa - lebre

5. Volve escribir o seguinte texto e realiza as con-
traccións que cumpran.

Ortografía

6. Completa con b ou v as palabras que teñen o
son B das seguintes oracións.

• ✱ai ✱ir o mensaxeiro, imos reci✱ir un pa-
quete.

• Non sa✱ía que anda✱ades xuntos, foi unha
mara✱illosa sorpresa.

• Se tanta sede tes, ✱e✱e auga da ✱illa.
• ✱oume cam✱iar de compañía de telefonía

mo✱il, sei dunha máis ✱arata.
• Xa sa✱ía que o ías facer, ademais regálan-

che unha terminal no✱a. 
• Imos de ✱acacións a unha casa á ✱eira do

mar, en ✱aiona.
• Es pouco responsa✱le, de✱erías coidar máis

da túa a✱oa.
• O aci✱ro usá✱ase para facer os mangos das

ferramentas.

Literatura 

7. Di se son verdadeiros ou falsos estes enuncia-
dos sobre as cantigas satíricas.

As cantigas satíricas son poemas onde o au-
tor amosa os seus sentimentos amorosos.

As cantigas satíricas divídense en cantigas
de escarnio e cantigas de maldicir, aínda
que a diferenza entre elas é dificil de percibir
na actualidade.

O poeta servíase da ironía e da hipérbole
para facer unha crítica da sociedade do
seu tempo.

A orixe da cantiga satírica relaciónase coa
cançó provenzal.

A intención destas cantigas era provocar a
risa no público.

� Corrixe os enunciados que non sexan co-
rrectos.

Falamos de isto e mais de aquilo. De aquel ou-
tro tema e do de máis alá. En este momento
estou moi preto de ela. Antes non. De aquela
eu era de outra maneira. Quería falar de ese
tema e non de ese outro. Quería saber de isto
e mais de aquilo. Pero agora falo de todo con
miña avoa. En aquela outra época, non.
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O DIÁLOGO II. COMUNICACIÓN ORAL PLANIFICADA6
Tipos de textos 

1. Relaciona cada situación de comunicación co
tipo de texto oral correspondente (conferencia,
debate, discurso).

• O representante dun colectivo que promove
o uso de enerxías alternativas vai participar
nun programa de radio en que expoñerá as
súas ideas fronte o representante doutro co-
lectivo que defende ideas diverxentes. Am-
bos estarán en presenza dun moderador. 

• Un escritor gañou un certame literario, hoxe
é a entrega de premios e mencións e os or-
ganizadores esperan que diga unhas pala-
bras ao recibir o premio.

• Un investigador vai participar nun congreso
onde deberá espoñer o resultado dos estu-
dos que realizou da súa especialidade nos
últimos anos.

Vocabulario

2. Forma palabras novas combinando as seguin-
tes palabras e mais os sufixos formadores de
verbos -ar, -ecer, -izar, -ificar, -iscar, -icar e
-ear.

• namorar • bágoa • cana

• simple • salto • temor

• mareo • noite • edificio

� Completa as seguintes oracións coas pala-
bras que acabas de formar.

• Non xogues a dar voltas que te vas
. 

• O pai ten o pelo todo branco, e o fillo xa
empeza a .

• Púxose contento, non paraba de .
• A plaga de lagostas está a a po-

boación rural.
• A dama comezou a lentamente

cando a informaron da volta de seu na-
morado.

• Tes que os contidos para que se
entendan mellor.

• Sempre se está a de cada rapaza
que coñece.

• Marcho, prometinlle a miña nai que esta-
ría na casa antes de que comezase a

.
• Nesta zona non se pode .

Gramática

3. Indica a persoa, número, tempo, modo, raíz,
desinencias e o infinitivo destes verbos.

• saltabamos • varreran

• poden • obterá

• poñas • serves

• corrésedes • cantei

• verei • credes

4. Indica os valores que expresan as seguintes pe-
rífrases e substitúeas por outras expresións.

• Paulo anda facendo a casa.

• Onte comezou a chover cando saïamos da
casa. 

• A miña irmá debe estudar máis se quere se-
guir aprobando sen problemas.

• A súa neta acabou a carreira o ano pasado e
agora non dá atopado traballo.

• Ten feito moitas falcatruadas, pero agora vai
portándose mellor.

• Mario debe ter 15 anos, non máis.

5. Escribe oracións cun adverbio de cada clase.

Ortografía

6. Completa con b ou v.

• Esti✱en todo o día estudando os ad✱er✱ios. 

• Mentres con✱ersa✱a con ela fer✱eu o leite.

• Se te paras a o✱ser✱ar, ✱eralo claro.

• ✱ou ✱arrer, se non, inda ✱ai es✱arar al-
guén.

• A ✱icedirectora foi á ✱oda do a✱ogado.

Literatura 

7. Completa no caderno o seguinte esquema da
literatura medieval.

LITERATURA MEDIEVAL

Lírica profana Lírica relixiosa Prosa medieval

Cantigas
de amigo … … … … …

… … … … …
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ARGUMENTACIÓN. OS TEXTOS ARGUMENTATIVOS7
Tipos de textos 
1. Escolle unha postura e escribe un argumen-

to para o seguinte tema.

Vocabulario
2. Indica de que palabra deriva cada unha das

seguintes.

• libreira • fiadeira

• maquinista • comerciante

• mandataria • viaxante

• cortesán • directora

3. Forma substantivos a partir das seguintes pa-
labras engadíndolles estes sufixos -ado, -axe,
-doiro, -mento, -ancia e -ario.

� Completa as seguintes oracións coas pala-
bras que acabas de formar.

• O vai facer unha folga porque
non están de acordo coas condicións da
actividade docente.

• Merquei un cos seus mellores es-
critos.

• Eu tamén o teño, escribe con moito
.

• Agora é unha marabilla, pero cando era
novo a xente ía coa roupa sucia ao

.

• Colle cartos e vai ao buscar ceno-
rias.

• Tivo moitas coa última operación
bolsista.

• Marchas o luns e aínda non tes ?

4. Clasifica os sufixos da actividade anterior se-
gundo o significado que confiren.

Gramática 
5. Completa os ocos coas formas tónicas do pro-

nome que cumpran e facendo as contrac-
cións precisas. Pon todas as opcións.

• Coma , ti estudas 3.º de ESO. Esta-
mos na mesma clase.

sentir - lavar - hospedar - ganar
mercar- profesor - poema

As corridas de touros. Arte ou crueldade?

• Fai coma , que nunca lles fixen caso a
.

• E a que me dis? non che teño
a culpa!

• Acompáñanos. halo pasar ben. Só-
mosche moi festeiros.

• é unha egoísta. Quéreo todo para
.

• Agardádeme! Eu vou .

6. Coloca nos ocos te ou che.

• Díxen que non o fixeras.

• Chamou túa curmá polo aniversario?

• Suspendéron ou aprobáron ?

• Gústa o agasallo que trouxen?

• Dixeches que roubaran o bolso. Non
puxeches nerviosa?

• Chamou Ana para dar o recado.

7. Coloca os pronomes átonos que cumpran no
sitio que lles corresponde. Se hai varias posi-
bilidades, emprégaas todas.

• Xa dixera eu. (TE/CHE, O)

• Non digas aos meus veciños. (LLE/
/LLES, O)

• Ela fai sen mala intención. (O)

• dixo en serio? (TE/CHE, O)

• Todos chaman monifate. (LLE/LLES)

• dixen . (TE/CHE, O)

Ortografía 
8. Escribe o grafema h onde cumpra.

• ome • irmán • ola

• umidade • ipertenso • erba

• orfo • ospital • ata

• exaedro • orrorizar • ábito

• inchar • des erdar • onrar

Literatura
9. Contesta.

• Que xéneros se cultivaban na literatura culta
dos Séculos Escuros? Pon como exemplo 
unha obra de cada xénero. 

• Que xéneros había na literatura popular? Di
as súas características.

• Cal era a situación da lingua galega nos Sécu-
los Escuros?
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A EXPOSICIÓN8
Tipos de textos

1. Escribe unha exposición sobre o seguinte te-
ma, respectando a estrutura de introdución,
desenvolvemento e conclusión.

2. Explica que tipo de exposición foi a que utili-
zaches e por que.

Vocabulario 

3. Forma palabras novas a partir das seguintes
engadíndolles estes sufixos formadores de
adxectivos: -án/-á, -ano/-ana, -ego/-ega, -és/-
esa, -ita, -al,-ble, ero/-eira, -ista, -nte, -oso/-
osa e -udo/-uda.
Nalgún caso pode haber máis dunha opción.

• respecto • vexetal • Bergantiños

• Vigo • render • falar

• teima • mes • trapecio

� Completa as seguintes oracións coas pala-
bras que acabas de formar.

• É igual o que lle digas, se non quere, non
quere. É moi .

• A comarca está formada por sete
municipios.

• Faime caso e inviste, vai ser unha opera-
ción moi .

• Case non come carne nin pescado, eu
creo que prefire ser , igual ca o
seu pai.

• Todo o mundo di que o teu avó era unha
persoa moi .

• Esa revista sae sempre cunha frecuencia
.

• Non tiña nin idea de que tivese un mozo
!

• Acaba de comezar a primavera e as
praias xa están ateigadas de 
xente.

• O condutor do autobús évos moi alegre e
!

Gramática 

4. Sinala o suxeito e o predicado das seguintes
oracións e clasifícaos segundo o seu tipo.

Cal cres que é a solución para frear a perda
de falantes de galego entre a xente nova?

• Hoxe pola mañá sarabiaba un pouco.

• O meu can come moito moito.

• Séguense buscando as probas do delito.

• Non estou afeita a comer sen sal.

• A novo xogador é moi habilidoso.

• Brais foi á tenda da esquina.

• A filla seméllase a el, non o pode negar.

Ortografía 

5. Completa con s, x, es- e ex-.

• ta✱ativo • e✱traño

• e✱i✱ir • fei✱e

• pei✱e • ma✱ilar

• e✱terno • e✱ame

• ✱ente • e✱peleolo✱ía

• ✱aneiro • e✱a✱erar

6. Enche os ocos con i, ll, n e ñ.

Literatura

7. Contesta.

• Como era a sociedade galega no Prerrexur-
dimento? 

• Cal era a situación lingüística e cultural do
galego nese momento? 

• Quen son os «precursores»? Que importan-
cia teñen no desenvolvemento da literatura
galega do Prerrexurdimento? 

� Cita dous que consideres salientables e ex-
plica brevemente cal foi a súa achega ao
desenvolvemento da cultura galega.

� Busca información nunha enciclopedia ou
na Internet e elabora unha breve redacción
sobre o Álbum de la Caridad. 

O sábado, como estaba bo día, decidimos ir á
pra✱a. Estabamos un pouco fartos de tanto
traba✱ar para o proxecto de fin de carreira de
apare✱ador, todo o mes pechados coma nu-
nha burbu✱a, cunhas ga✱as de saír! Despois
de expo✱er o traba✱o, co✱emos todo para
encami✱arnos ao noso divi✱o destino: o ✱ate
da pare✱a de meu irmán. Levabamos unha
bara✱a para xogar, ✱ogur para comer e coe-
✱o para cear. Pero o barco quedou sen gaso-
li✱a e ao final tivemos que ir á monta✱a. Que
desenga✱o!
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OS TEXTOS PRESCRITIVOS9
Tipos de textos 

1. Elabora o programa dun texto prescritivo coa
seguinte meta.

Vocabulario 

2. Forma tres grupos con estas palabras. Nun
pon as simples, noutro as derivadas e noutro
as compostas.

• fervellasverzas • cantareira

• pano • vichelocrego

• nai • clasificar

• automóbil • ruxerruxe

• lámpada • pandeireta

3. Pon en plural estas palabras e expresións. 

• cuarto de baño • peixe espada

• bulebule • arco da vella

• estrela fugaz • milfollas

• porco espiño • sacarrollas

• ollomol • garda civil

� Explica de que maneira se formaron as pala-
bras compostas.

4. Escribe palabras compostas a partir destes
verbos e explica como forman o plural.

• mata • marca

• creba • lava

Gramática 

5. Sinala os complementos do verbo que atopes
nestas oracións, e explica como os identifica-
ches.

• Luís aspira a conseguir un bo traballo cando
remate a carreira.

• A Festa do Queixo celébrase na primeira fin
de semana de marzo en Arzúa.

• O ladrón foi detido pola policía cando saía
do banco co botín.

• Roi anda doente desde que caeu da bicicle-
ta de Antón.

• Non entendín a última pregunta do exame
de Matemáticas de onte.

• Díxolles a nova a seus pais á hora da cea.

Como buscar e solicitar un libro
nunha biblioteca pública.

6. Escribe en cada caso dúas oracións cun predi-
cado que se axuste aos seguintes esquemas.

• Núcleo + obxecto directo + complemento cir-
cunstancial.

• Núcleo + complemento predicativo. 

• Núcleo + obxecto directo + obxecto indirecto.

7. Explica a función que desempeñan os sintag-
mas destacados.

• Recoñeceu que gañou con facilidade por
falta de competencia.

• Non fixo un bo exame, pero aprobou polo
seu traballo na clase.

• A noticia foi cuberta pola emisora local.

Lingua e sociedade

8. Le o seguinte texto e responde as preguntas.

• Cal é o conflito lingüístico descrito no frag-
mento?

• Que quere dicir o autor cando fala dun «acen-
to de clase»?

• O fragmento está tirado dun libro escrito en
1973. Cres que a situación descrita segue
igual nos nosos días?

Literatura 

9. Contesta.

• Que importancia tiveron as editoriais e publi-
cacións periódicas no Rexurdimento? Cita
unha editorial e unha publicación da época.

• Que teñen en común os traballos de Saco
Arce e Marcial Valladares coa obra A gaita
gallega, de Xoán Manuel Pintos?

• Que consecuencias tivo este movemento pa-
ra a cultura galega?

Os que en Galicia perseguen como ideal lin-
güístico o falar un castelán sen acento, un
castelán aséptico (ou con acento de Madrid)
fano –din– porque o acento galego é feo. Real-
mente non é iso, é algo peor: é o acento que
evoca o mundo da pobreza, do traballo duro e
da emigración. Non é, como eles tonta ou as-
tutamente propoñen, un acento lingüístico, é
un acento social, un acento de clase.

XESÚS ALONSO MONTERO,
Informe dramático sobre a lingua galega
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A NOTICIA E A CRÓNICA10
Tipos de textos 

1. Le a noticia da páxina 209 do teu libro e con-
testa as preguntas.

• A que xénero cres que pertence esta noticia:
informativo, de opinión ou interpretativo?

• É un texto obxectivo ou subxectivo?

2. Escribe unha crónica dunha excursión que fi-
xeses cos teus compañeiros ou coa túa familia.

Vocabulario

3. Explica o proceso formativo das seguintes pa-
labras parasintéticas.
Lembra que poden ter dous lexemas ou só un.

• ennobrecer • ennegrecer

• anovar • paraugueiro

• setemesiño • enfeitizar

• enriquecer • descamisado

• suramericano • reverdecer

� Que tipo de formación parasintética é máis
frecuente?

Gramática 

4. Clasifica en simples e compostas as oracións
do seguinte texto tirado da Galipedia. 

� Identifica os elementos de unión entre as
oracións compostas.

5. Explica as formas de relación existentes entre
as proposicións das seguintes oracións.

• O libro que estou lendo non me está gustan-
do nada.

• Se o queres, vai por el.

O polo é un deporte de equipo e de portería, xo-
gado a cabalo por un equipo de tres ou catro
persoas que teñen o obxectivo de meter unha
bóla na portaría contraria. As orixes do polo re-
móntanse a varios séculos antes de Cristo, e
crese que foi na época de Darío o Grande, can-
do se orixinou no imperio persa.

O deporte foi introducido en Europa polo déci-
mo de húsares do exército británico, que o trou-
xo da India no 1869. As primeiras regras, aínda
vixentes, fixéronse no 1874. O deporte foi popu-
lar en Europa nos comezos do século XX, espe-
cialmente entre a nobreza, polo seu alto custo.

• Vou ao colexio e despois paso a buscala.

• O grupo de música do que falabas toca hoxe
en Sada.

6. Clasifica estas oracións compostas en coordi-
nadas, subordinadas ou xustapostas. 

• Ti quedaches na casa e Xurxo tamén, esta-
ba eu só no concerto.

• Ti quedaches na casa e Xurxo tamén, pero
eu paseino ben no concerto.

• O concerto ao que fun eu só gustoume moi-
tísimo.

� Clasifica os enlaces destas oracións en coor-
dinantes e subordinantes.

Ortografía

7. Completa a puntuación do seguinte texto cos
signos que pechan enunciados.

• Paseino ben nas vacacións, fun á praia, a visi-
tar aos meus avós, estiven de campamento

• Deixa de amolar, que teño moito que facer

• Cantos anos ten o teu fillo

• De acordo, faremos como dis Por certo, ela
tamén vai vir

• Espero que nos vexamos pronto Unha aper-
ta, o teu amigo Lois

Literatura

8. Le o seguinte poema e contesta as preguntas.

• Que relación se establece entre o mundo ex-
terior e o mundo interior da poeta?

• En que núcleo temático de Follas novas in-
cluirías este poema?

No ceo, azul clarísimo;
no chan, verdor intenso;
no fondo da alma miña, 
todo sombriso e negro.
Que alegre romaría!
Que risas e contentos!
E os meus ollos, en tanto,
de bágoas están cheos.
Cubertos de verdura,
brillan os campos frescos
mentres que o fel amargo
reborda no meu peito.

ROSALÍA DE CASTRO,
Follas Novas
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A REPORTAXE11
Tipos de textos 

1. Nos suplementos dos domingos dalgúns xor-
nais publícanse reportaxes.

Escolle unha reportaxe e fai unha análise dos
seus trazos caracterísiticos.

Vocabulario 

2. Di cales serán os resultados patrimoniais das
seguintes palabras latinas.
Ten en conta que -p-/-t-/-c- intervocálicos pa-
san a -b-/-d-/-g- e que o -n- intervocálico desa-
parece.

• LUPU • CATENA

• PAUPER • VITA

• MONETA • LUNA

3. Relaciona cada palabra co seu termo patri-
monial.

leite • • oito

satisfacción • • sexenio

octogonal • • lácteo

seis • • satisfeito

Gramática 

4. Marca as oracións compostas por xustaposi-
ción.

Deixouno claro: ela non tivo nada que ver
naquel asunto.

Recolleu as súas cousas e marchou.

Faime caso, sei ben o que digo.

Gústame a música, ler, ir ao cine...

É un piso pequeno, pero ben distribuído.

Logo de gañar a lotaría, comprou a moto. 

5. Clasifica as conxuncións coordinantes das se-
guintes oracións. 

• Queres auga ou leite?

• Martiño é un indeciso, sempre nin arre nin xo.

• Estaría ben o da festa, pero teño que facer
un traballo.

• Hoxe fun ao cine e mais a nadar á piscina.

• Ben agora ou ben pola noite, has comer a
minestra toda.

• Perderemos o tren, mais non será polo que
eu tardei en facer a maleta.

6. Completa as oracións con se non e senón.
• ves comigo, non saberás chegar á

casa dos avós.

• Non é que non me apeteza sair, que
teño que esperar por alguén.

• che parece ben, non o fagas.

• Meu pai non vos é de Ponteceso, de
Pontevedra.

• o cres, pregúntalle a ela.

Ortografía
7. Coloca os puntos e coma e as comas que pre-

cisa o seguinte texto.

Literatura
8. Contesta.

• Con que obra ganou Curros un certame poéti-
co en Ourense en 1877? Que consecuencias
tivo ese feito para o conxunto da súa obra?

• Que obra parodia O divino sainete? Quen foi
o autor da obra parodiada?

• O divino sainete é un texto descritivo ou na-
rrativo? Cal é o seu argumento? É habitual
que a poesía narre?

� O libro de Curros Aires da miña terra foi unha
obra moi polémica no seu tempo. 
Busca información nunha biblioteca ou na
Internet e explica cales foron as causas da
polémica e as consecuencias que provocou
a publicación deste libro.

Como xa sabes pola última carta que che en-
viei puxeron unha tenda de artigos de segunda
man ao lado da casa onde estaba o estanco do
Tomé. En canto abriu alá fomos todos a ver o
que tiña e non crerás cantas cousas hai ali
dentro meu! 

Teñen libros de saldo os clásicos gregos roma-
nos autores ingleses alemáns franceses pero
non só libros tamén venden cadros dos impre-
sionistas máis coñecidos como Manet Renoir
Pisarro dos postimpresionistas como Van Gogh
Cézanne Gauguin cousas incribles que non
atopas en ningún outro lugar xoguetes da nosa
infancia... 

Eu non levaba moitos cartos cando a fun ver o
día da inauguración pero en canto teña un mo-
mento volverei para comprar algo de xeito que
xa tes regalo de aniversario.
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A RADIO E A TELEVISIÓN12
Tipos de textos 

1. Escolle un programa informativo ou de entre-
temento (noticiario, concurso) do medio radio-
fónico e outro do medio televisivo e fai unha
análise das analoxías e das diferenzas que am-
bos os programas presenten.

Vocabulario

2. Clasifica estes termos en cultismos e semi-
cultismos.

• monóculo • aprazar

• obrigar • flexión

• glándula • brando

• pluma • singradura

• escravo • cláusula

Gramática 

3. Identifica os relativos e as conxuncións das se-
guintes oracións. 

• Invitouno á festa a pesar de que non lle feli-
citou o aniversario.

• O hotel onde nos imos hospedar ten moita
sona na cidade.

• Podemos marchar cando queiras, eu xa es-
tou listo.

• Come canto che apeteza, que hoxe é martes
de Entroido!

• Déixoche este regalo para que non esquezas
a nosa amizade.

• Faremos os grelos como nos ensinou túa nai.

� Clasifica as conxuncións segundo o tipo de
relación que establecen.

4. Explica a función que desempeña a proposi-
ción subordinada nas seguintes oracións. 

• O can que ladra sempre polas noites vive na
casa dos veciños novos.

• Que non nos chamase cando veu á cidade
foi unha desconsideración.

• Malia que non vai servir, eu vouno intentar
igual.

• Quen vaia á excursión do mes que vén tense
que apuntar xa.

• Para que vos sexa máis fácil de compren-
der, vouno resumir.

5. Delimita estas proposicións subordinadas e in-
dica a súa clase e a súa función sintáctica.

• Fun ver unha película que daba arrepíos.

• Chama cando teñas o pedido preparado.

• Gustaríame que fósedes menos fedellos.

• Cheguei cedo porque non había tráfico nin-
gún na autoestrada.

• O teu irmán fixo un caldo que non se podía
comer.

• Non teño claro se iso é unha boa idea.

Ortografía

6. Emprega os dous puntos ou as comiñas nas
oracións en que sexa preciso.

• Querida Uxía Como vai todo por alí?

• E ela contestou Iso non pode ser certo.

• Resúltache divertida a situación?

• En consecuencia quedamos todos na casa.

• O acusado declara Que estando o día de 
autos fóra da cidade...

• Aquel é o neto do Pirulo, parécense ben!

• Estiven todo o día chapando na biblioteca.

• Apunta ovos, aceite, sal, unha tixola...

Literatura 

7. Le o seguinte poema de Pondal e contesta.

• A quen se dirixe a voz poética?

• Que é o que lles envexa?

• A que lugar se refire o poema?

• Como describe a voz poética este lugar?

� Responde sobre Pondal.

• Como é o seu estilo literario?

• Cales son os temas máis característicos
da súa produción literaria?

• Que obras escribiu? Por que non foi máis
prolífico?

• Que importancia ten en Pondal a obra Os
Lusíadas, de Luís de Camões?

Ouh, da terra de Xallas, feros corvos
que vagantes andás,
sin pensar no destino,
sin hoxe nin mañán, 
quen puidera ser voso compañeiro
pola agreste soedá!
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REPASO 1

1.o
Trimestre

                                                                                  _

1. Le o seguinte texto adaptado do libro Erros e Tánatos de Gonzalo Navaza.

� Explica que tipo de narración é a que acabas de ler.

� Identifica o tipo de narrador e o lugar e o tempo en que transcorre a historia.

2. Explica cales son as partes que conforman a estrutura dunha narración e en que con-
siste cada unha delas.

3. As palabras conducir e peso son exemplos de polisemia.
Explica en que consiste a polisemia e escribe oracións coas palabras citadas.

4. Elabora os campos léxicos de aeroporto e de xornal. 

VOCABULARIO

En setembro de 1993, durante os preparativos da celebración do congreso do PEN
Club Internacional en Santiago de Compostela, os coitados mozos e menos mozos as-
pirantes a ingresarmos en tan ilustre asociación de escritores recibimos da organiza-
ción a encomenda de recoller no aeroporto algúns dos asistentes e conducilos ata o
hotel. Tratábase en xeral de escritores de segunda fila, pois os pesos pesados ían ser
atendidos directamente polos organizadores. A min correspondeume o escritor galés
Arthur M. Morgan, que viría en compañía da súa esposa. Se hei de ser sincero, de
míster Morgan pouco sabía eu fóra do nome e da orixe galesa.
Daquela era aínda un autor descoñecido, e seguiu a selo ata que o Premio da Asocia-
ción Internacional de Editores e o case inmediato accidente de aviación o levaron ás
páxinas de todos os xornais.

TIPOS DE TEXTOS
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05. Responde.

• Cal é a diferenza entre lingua e fala?

• En que unidades se organiza a lingua?

• Que propiedades ten que cumprir un texto para estar ben construído?

06. Localiza no texto de Navaza un exemplo de cada unha das clases de palabras e clasi-
fícaas en variables e invariables.

07. Clasifica estes enunciados en oracións e frases e indica a súa modalidade.

• Queres máis leite?

• Premio á iniciativa ecoloxista.

• Oxalá poidas vir connosco á praia este verán.

• Vai pasear o can e leva un paraugas.

08. Identifica os tipos de sintagmas presentes na seguinte oración.

• O obra de teato acabou moi cedo, era bastante curta.

09. Ponlles acento gráfico ás palabras que o precisen.

• lamina • sentiu • rua

• despois • diminuir • comic

• bisturi • neboa • biceps

• sociais • envio • lacazan

10. Identifica os recursos estilísticos presentes nos seguintes versos.

11. Responde.

• Como era a situación da literatura galega na Idade Media? 

• Que literatura conservamos? 

• Quen eran os intérpretes das cantigas?

• Cales son os cancioneiros máis importantes? Onde se atopan?

• Que contén cada un deles?

Se cantan, es ti que cantas;
se choran, es ti que choras;
i es o murmurio do río
i es a noite, i es a aurora.

ROSALÍA DE CASTRO

Ese é un poeta: e escravo das ideas
esquiva todo honor, toda homenaxe;
e loita por romper súas cadeas,
coma un falcón intrépido e salvaxe.

EDUARDO PONDAL

LITERATURA

ORTOGRAFÍA

GRAMÁTICA
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REPASO 2

1.o
Trimestre

                                

1. Le con atención este texto.

� Clasifica a descrición que aparece no texto segundo a actitude do emisor. 

� Sinala os recursos lingüísticos que atopes e indica qué parte do texto se refire á proso-
pografía e qué parte á etopea.

2. Define familia de palabras e escribe as familias de zapato e chaquetón.

3. Explica o procedemento de formación de palabras mediante o cal se formaron os ter-
mos descalza e desemparellar. 

� Escribe dúas palabras con cada un dos seguintes prefixos: pre-, hipo- e anti-.

VOCABULARIO

Certamente o aspecto externo de Momo era un tanto estrafalario. Era pequena e bas-
tante fraca, de modo que nin coa mellor vontade se podía recoñecer se tiña oito anos
soamente ou se tiña xa doce. Tiña o pelo moi enguedellado, negro coma a pez e con
todo o aspecto de non se ter enfrontado nunca cun peite ou cunhas tesoiras. Tiña uns
ollos moi grandes, moi fermosos e tamén negros coma a pez, e os pés da mesma cor,
pois case sempre andaba descalza. Só no inverno levaba zapatos de cando en vez,
pero adoitaban ser diferentes, desemparellados e, ademais, quedábanlle grandes de
máis. Levaba un chaquetón vello de home, coas mangas arremangadas arredor dos
pulsos. Momo non quería cortalas porque lembraba, como persoa previsora que era,
que aínda tiña que medrar.

MICHAEL ENDE, Momo. (Adaptación)

TIPOS DE TEXTOS
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4. Busca no texto un exemplo de substantivo común, propio, individual, concreto, abs-
tracto e contable. 

� Escribe un substantivo colectivo e un substantivo incontable.

� Forma o feminino dos seguintes substantivos.

• nugallán • león • médico • pianista • presidente

� Escribe o plural dos seguintes substantivos.

• col • xoves • arroz • fax • funil

5. Localiza no texto inicial un adxectivo en grao comparativo e outro en grao superlativo.

6. Arrodea a palabra correcta en cada caso.

• Pola/póla presa/présa coa que a levaban ao médico, seguro que tiña un oso/óso roto.

• Compre/cómpre que compre/cómpre algo de te/té, que ven/vén o seu amigo inglés.

• Ves/vés ao teatro con nos/nós ou quedas na casa e ves/vés a película de medo?

• Vos/vós ide a por unha bola/bóla e mais/máis unha barra a/á panadaría.

7. Completa estas palabras coas grafías correspondentes aos sons G, K, Z, R e RR.

• iwi • unido • fe o • uiso • lu

• pin ín • ueixo • xe a • ousa • arate

8. Contesta.

• Que son as cantigas de amigo?

• Cales son as súas características formais?

• Cales son as variedades da cantiga de amigo?

• Que é unha cantiga de amor? Cales son os seus temas principais?

LITERATURA

ORTOGRAFÍA

GRAMÁTICA
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REPASO 1

2.o
Trimestre

1. Responde.

• En que se diferencian a comunicación oral espontánea e a comunicación oral planificada? 

• Que diferenza hai entre comunicación multidireccional e unidireccional?

� Clasifica estas formas de comunicación oral en espontáneas e planificadas. Despois, ex-
plica se as formas de comunicación planificada son multidireccionais ou unidireccionais.

• rolda de prensa • conversa • debate • mitin

• discurso • asemblea • interrogatorio • conferencia

2. Analiza os seguintes termos sinalando o lexema e os sufixos, e indicando se se trata de
sufixos alterativos, e de que tipo, ou derivativos.

• casona • zapataría • pequeniño • barrigola

• cuartucho • costuraza • festeiro • grandísimo

3. Completa estas oracións con verbos formados mediante a adición de sufixos ás pala-
bras entre paréntese. 

• Chove, en menos dun minuto comezará a (GOTA) a pingueira da cociña.

• É un caprichoso, a pouco que o contraríen, xa se bota a (CHORAR).

• O que lles vas explicar quedaríalles máis claro se mostrases un caso práctico para
(EXEMPLO) a teoría.

• Primeiro van facer un centro comercial e despois van (URBANO) toda 
a zona.

• Chegou a primavera, non vai tanto frío e as plantas empezan a (FLOR). 

VOCABULARIO

TIPOS DE TEXTOS
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4. Localiza no seguinte texto as palabras que realicen a función de determinante e clasi-
fícaas. Nas formas contraídas, indica a palabra con que contraen.

5. Indica a persoa, o número, o tempo e o modo das seguintes formas verbais.

• faría • consomen • dixeses • falaban • senta 

• caeu • collerá • conduzo • cantemos • ides 

� Identifica a raíz e as desinencias de cada forma verbal.

� Escribe unha perífrase verbal temporal, unha modal e dúas aspectuais.

6. Completa as seguintes palabras con b ou v.

• a ogado • gra ar • mó il • atopa an • oda 

• mara illa • aci ro • arrer • izconde • oi 

• o stáculo • aleiro • co arde • o ser ar • en 

7. Clasifica estas oracións segundo o seu nivel de lingua.

• Teño cita co odontólogo, a miña ortodoncia estame molestando. 

• Ía conducindo e zoupeille a un chucho. Escarallei o coche, pero o can non espichou. 

• Ese rapaz está tolo, debería ir ao médico.

� Explica con exemplos a diferenza entre nivel de lingua e nivel de uso (rexistro).

8. Responde.

• Cales son os temas das cantigas satíricas? Que recursos estilísticos se empregan nelas?

• Que son e que estrutura seguen as cantigas de milagres das Cantigas de Santa María?

• En que etapas se divide a prosa medieval? Cales son as súas obras máis salientables?

LITERATURA

LINGUA 
E SOCIEDADE

ORTOGRAFÍA

Había unha foto da voda daquela muller e un home de pelo negro debaixo dunha so-
brecella que ía dun lado da fronte ao outro. Ambos sorrían. Debaixo había unha foto
da primeira comuñón do que era meu irmán. Na mesiña baixa de falso mármore que
había entre o sofá e a tele estaban dous mandos a distancia sobre un tapete que tiña
pousado no centro un froiteiro con froitas de plástico.

SUSO DE TORO, Conta saldada. (Adaptación)
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REPASO 2

2.o
Trimestre

1. Enumera os recursos característicos da argumentación.

� Explica cales son as formas de exposición.

2. Explica como se formaron os substantivos animación e movemento.

� Forma substantivos a partir das seguintes palabras.

• reitor • sólido • moeda • morder

• sucio • café • piano • troita

� Forma adxectivos a partir das seguintes palabras.

• Galicia • comer • contaxio • esmorga

• falar • nariz • progreso • Lugo

3. Completa con te ou che, segundo corresponda.

• Non poden dicir nada, enfádas con moita facilidade.

• Felicitou pola carreira? Non felicitou?

• Paréce normal o que fixeches? 

• A túa nai mercou a camisa que necesitabas.

• Vai duchar, que agora levo unha toalla.

4. Coloca os pronomes átonos nos lugares que consideres axeitados.

• Ide lendo, que despois vou facer unhas preguntas. (O, VOS)

• O caso é que o saben; alguén diría. (LLELO)

• Sempre peitea antes de saír da casa. (SE)

• Tes que dicir axiña. (LLO)

• Quería que mercase sen probar. (LLO, O)

GRAMÁTICA

VOCABULARIO

TIPOS DE TEXTOS
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5. Escribe as seguintes oracións

• Unha con suxeito léxico e predicado verbal. • Unha con suxeito elíptico.

• Unha con predicado nominal e atributo. • Unha oración impersoal.

6. Escribe h onde cumpra.

• inchar • armónica • úmero • pro ibir • erba

• umidade • ipertenso • ovo • ospedar • orfo

7. Cando cumpra completa as palabras con s, x, l, ll e ñ.

• Sa ímos á monta a a cazar co e os e lebres para a ce a.

• Tes que e i ir o que mereces, pero non e a eres coas túas pretensións.

• O me or agasa o foi a visita do pa aso, os trucos coa bara a e as burbu as
de cores gustaron moito a toda a ente que alí se atopaba. 

• Será un e perto no tema, pero nas conferencias do congreso nunca estaba e perto.

8. Le este texto adaptado de frei Martiño Sarmiento e responde.

• Cal é a situación que se describe no texto? En que época o sitúas?

• Que consecuencias tivo para o desenvolvemento da literatura galega?

• Que reivindica o autor neste texto? 

9. Le o seguinte fragmento de A gaita gallega de Xoán Manuel Pintos.

� Relaciona o contido do texto coa actividade dos precursores.

É verdade que hoxe non usan / o noso idioma galego / para leis nin escrituras, / nas ofi-
cinas nin templos / nin poñen declaracións / nin estenden testamentos, / de maneira
que a mil pobres / lles meten gato por coello. / Mais isto ten outro rabo / que enrosca
asoballamento / e ten conta desfolalo / e desenroscalo con tempo. / [...] / Escriban todos
os que saben / o noso idioma galego; / fáganse despois apuntamentos / o mellor sem-
pre escollendo; / redondéese a linguaxe / como todos máis fixeron, / que gramáticas
despois / e dicionarios a centos / veredes polos mercados / e nas tendas dos libreiros.

Non hai xénero de escritura, testamento, doazón, venda, contrato, foro, arrendo, com-
pra, troco, partillas, etc., que eu non teña visto e lido en Galicia en latín ou en galego.
Non habendo nin concilio, nin cortes, nin consentimento uniforme dos galegos para
actuar, outorgar, comerciar en lingua castelá, quen a introduciu? Non os galegos, se-
nón os non galegos, que a comezos do século XVI inundaron o reino de Galicia, non
para cultivar as súas terras, senón para facerse carne e sangue dos mellores e para
cargar cos máis pingües empregos, tanto eclesiásticos coma civís. Estes foron os que,
por non saber a lingua galega, introduciron a monstruosidade de escribir en castelán
para os que non saben senón galego puro.

LITERATURA

ORTOGRAFÍA
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REPASO 1

3.o
Trimestre

1. Le o seguinte texto.

� Explica que tipo de texto é o que acabas de ler.

� Un fragmento do texto responde ás características dos textos prescritivos. Identifícao e
analiza a súa estrutura e a súa linguaxe.

2. Clasifica as seguintes palabras en compostas e parasintéticas.

• camposanto • envellecer • gardamontes • botafumeiro

• caixa forte • setemesiño • adiñeirado • portamoedas

� Forma o plural das palabras compostas.

� Explica como se formaron as palabras parasintéticas.

3. Localiza no texto un exemplo de obxecto directo, obxecto indirecto, complemento prepo-
sicional, complemento circunstancial, complemento axente e complemento predicativo.

GRAMÁTICA

VOCABULARIO

Declárate en galego e a través do correo electrónico
O Consello da Xuventude convoca, con motivo do Día das Letras Galegas, 
o concurso Lingua de amor, destinado aos mozos.

(La Voz de Galicia. Redacción dixital)

O Consello da Xuventude de Galicia, a través do seu Servizo de Normalización Lingüís-
tica, porá en marcha o luns 9 de abril a 1.ª Edición do concurso Lingua de amor, un
concurso de declaracións de amor en galego a través do correo electrónico. Lingua de
amor nace con motivo da celebración do 17 de maio, Día das Letras Galegas e Día In-
ternacional da Internet. Este concurso, que aspira a relacionar as novas tecnoloxías e
a lingua galega, insírese dentro do programa de normalización e dinamización lingüís-
tica deseñado polo CXG para este ano. 

Para participar, os interesados teñen que cubrir un formulario que poderán atopar na
páxina do CXG: www.cxg.org. Neste formulario tamén escribirán a mensaxe que a pai-
xón lles inspire, xunto cos datos persoais. A partir do 1 de maio todas as mensaxes
quedarán publicadas no enderezo web www.linguadeamor.eu.

TIPOS DE TEXTOS
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4. Clasifica as oracións deste texto en simples e compostas.

� Identifica as proposicións das oracións compostas anteriores e di se son dependentes
ou independentes.

5. Explica por que se utilizan en cada caso os puntos suspensivos.

• Para a clase de mañá non esquezades os lapis de cores, as tesoiras, o pegamento... 

• Se sae o sol, iremos á praia; pero se segue chovendo así...

6. Contesta no caderno. 

• Por que é necesaria a normalización lingüística? 

• Que se describe no texto do exercicio 1? Que relación ten coa normalización?

7. Le o seguinte texto da obra Follas novas de Rosalía e contesta.

• Como se describe o espazo no poema? Que sensación transmite o poema?

• A que se refire a voz poética nas dúas últimas liñas?

� O texto inicial fala do Día das Letras. Explica a relación desta celebración con Rosalía.

Baixo a plácida sombra dos castaños
do noso bon país;
baixo aquelas frondosas carballeiras
que fan doce o vivir;
cabe a figueira da paterna casa,
que anos conta sen fin,

que contos pracenteiros que amorosas
falas se din alí!
Risas que se oen nas seráns tranquilas
do cariñoso abril!
E tamén ¡que tristísimos adioses
se acostuman oír!

LITERATURA

LINGUA 
E SOCIEDADE

ORTOGRAFÍA

Hoxe o señor Lamote visita a casa dunhas persoas certamente importantes. A casa é
grande e antiga, de pedra ben labrada e fermosas solainas por fóra e altos teitos nas
folgadas do interior. Hai nas paredes de dentro vellas pinturas penduradas que repre-
sentan homes barbados e señoras de vestidos grosos requintados. Ramón Lamote ve-
se nos espellos venecianos e sente coma se fose pequeno de máis para andar por alí.
A criada dixera que tería que agardar na biblioteca. 

PACO MARTÍN, Das cousas de Ramón Lamote. (Adaptación)
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REPASO 2

3.o
Trimestre

1. Explica o que é unha reportaxe e cales son os elementos que forman a súa trama.

2. Responde.

• Cales son as funcións da radio e da televisión?

• Que elementos combina a linguaxe radiofónica?

• Cales son os trazos principais da linguaxe televisiva?

2. Especifica se as seguintes palabras son patrimoniais ou cultas.

• implorar • chorar • báculo • lúa

• habitáculo • xeo • flamíxero • clavícula

3. Explica se as seguintes oracións coordinadas son copulativas, adversativas ou disxunti-
vas e sinala cal é o nexo en cada oración.

• Paréceme ben a túa proposta, pero non che podo responder agora.

• Axúdasme ou teño que facelo eu só?

• Non teño ganas de saír nin de quedar na casa.

• Non é que non quixese ir contigo, senón que tiña moito que facer.

4. Le as seguintes oracións subordinadas e identifica os tipos de proposicións. Especifica
se o nexo é unha conxunción subordinante ou un relativo.

• Ese rapaz sempre está facendo cousas que non me parecen moi correctas.

• O documental que me recomendaches era un pouco longo.

• A túa nai contoume onte que che concederon a bolsa de doutoramento. 

• Non lin o libro, conque non che podo dicir de que trata. 

• Molestaríame que te volveses comportar así.

GRAMÁTICA

VOCABULARIO

TIPOS DE TEXTOS

831574 _ 0128-0159.qxd  19/6/07  15:39  Página 152



25

5. Coloca as comas, os puntos e coma, os dous puntos e as comiñas onde sexa preciso.

• Descartes dixo Penso logo existo.

• Gústanlle todos os estilos de natación e sobresae en todos pero onde realmente é unha
campioa é nadando ao crawl.

• No festival exhibiranse varias películas Centauros do deserto de John Ford O bo o feo e
o malo de Sergio Leone Grupo salvaxe de Sam Peckinpah e Sen perdón dirixida e prota-
gonizada por Clint Eastwood.

• Xa revisei a mochila e levo todo o protector solar a toalla as lentes e o sombreiro de palla.

6. Responde.

• Cando se aprobou o primeiro Estatuto de Autonomía de Galicia?

• En que consiste a Lei de normalización lingüística?

• Segundo a devandita lei, en que linguas aparecerán os topónimos galegos oficialmente?

7. Le o seguinte poema de Curros e contesta as preguntas.

• Cal é o título deste poema?

• Que tipo de poesía amosa o texto? Por que se laia a voz poética?

• Correspóndese o tema do poema co resto da obra de Curros? Por que?

8. Le atentamente este texto de Pondal.

� Responde.

• Que é o que solicita a voz poética?

• Que elementos temáticos da obra de Pondal aparecen neste poema? 
Xustifica a resposta con exemplos tirados do texto.

Sepultade piadosos
ao bardo dos galaicos destinos,
baixo os dereitos troncos rumorosos
de esvelto grupo de soantes pinos,
nos eidos saudosos
que habitaron os celtas brigantinos.

Que diga o camiñante
que alí dirixe os pasos pelegrinos:
–Este cantou con voz harmoniosa
de Breogán a raza xenerosa.

Nai, adorada nai!, mártir escura
branca pombiña, arruladora e tenra,
ai! si souperas como me deixabas...
non te morreras.
Dende que te perdín, a terra, o ceo
todo é pra min da mesma cor da morte.
O sol non me alumea, nin os campos
pra min ten flores.

Cal sobre os condenados a pauliña,
caíu sobre miña alma eterno loito;
todo me amarga, astra o aire que respiro;
dáname todo.
Do corazón fuxiume esa alegría
que é nas flores aroma e voos nos páxaros,
i andan por dentro do meu peito os corvos
arrevoando.
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