
1.LINGUA E COMUNICACIÓN 

1. Texto:  
A linguaxe humana é a facultade que fixo posible a cultura. No momento en que apareceu a 

linguaxe, a evolución orgánica rematou e comezou a evolución cultural. A capacidade 

lingüística do ser humano fixo posible a aparición da cultura humana, e a cultura, con toda 

a serie de innovacións sociais, artísticas, tecnolóxicas e científicas que trouxo consigo, 

situou ao homo sapiens nun lugar aparte respecto dos demais animais.  

A medicina, os costumes sociais e o progreso técnico, dependen da linguaxe. A fala cambia 

de forma fundamental a natureza da experiencia humana. Os nosos ancestros víanse 

limitados á súa experiencia persoal e á observación dun reducido número doutros animais: 

non existía ningunha maneira de incorporar as experiencias de moitas xeracións e de 

milleiros de individuos. É a linguaxe falada a que fai posible o estilo de vida humano. A 

cultura, grazas á linguaxe, constitúe un modo de transmisión de información por vía non 

xenética que é exclusivo da nosa especie.  

Alfredo Goñi, Linguaxe fronte a pensamento e pensamento fronte a linguaxe. 

1. Procura unha definición dos seguintes conceptos: cultura, evolución orgánica, 

ancestros, xenética.  

2. Por que dicimos que a linguaxe non é unha característica innata do ser humano?  

3. Indica que función predomina nos seguintes enunciados e cal é o elemento do acto 

comunicativo que se corresponde con cada unha delas:  

Sigan a frecha:   

Os ángulos dun triángulo suman 180 graos:  

Como poden acontecer cousas así?:   

Cando o corvo da noite se pousaba / nas derradeiras luces do solpor (...):  

María Xosé Queizán é unha autora polifacética:  

Ti tamén contas! Móvete!:  

Non fumar:  

Bergantiños é unha bisbarra que está situada no noroeste de Galiza:  

Galiza é un Outono puro e bon, / un río que decorre mansamente: 

4. Indica cal é o significante e o significado das seguintes palabras: encetar, funil. 

5. A que rexistro pertence cada texto? Conta as mesmas anécdotas no rexistro 

contrario ao que aparecen aquí relatadas:  

–Había un mogollón de pasma no sitio onde se espetaron aqueles ghichos. Uns macarras 

que van sempre cegos.  

–A desafortunada e violenta irrupción dun grupo de mozos nun local nocturno, moi 

frecuentado polos alumnos dun centro de estudos desta vila, non comportou graves con-

secuencias debido ao enorme civismo que estes últimos demostraron, ao non caer nas 

provocacións insidiosas dos incontrolados ata agora non identificados. 



2. A HISTORIA DA LINGUA 

1. Coa axuda dun dicionario que achegue información sobre a etimoloxía das palabras 

intenta realizar as actividades propostas sobre estes dous textos:  
TEXTO 1:  

Os tempos son chegados  

dos bardos das idades,  

que as vosas vaguidades  

cumprido fin terán;  

pois, onde quer xigante  

a nosa voz pregoa  

a redenzón da boa  

nazón de Breogán.  

 

TEXTO 2:  

O camiño enlamado atrancábase por veces con carqueixas, queirugas e codesos. Os 

petoutos víanse á esquerda, por baixo, as veigas.  

a) Clasifica os substantivos e os verbos segundo a súa procedencia (substrato, latín ou 

superestrato):  

 

 
2. Escribe a palabra culta que se corresponde coas seguintes palabras populares:  
    

escoitar   cabra   

abella   orella   

lobo   primeiro   

pobre   segredo   

igrexa   siso   

peito   cabeza   

temor   allear   

cadeira   labrar   

cheo   intre   

roda   persoa   

descabezar   deseño   

chantar   leite   

boca   mosteiro   

 

 

 

 

 

 

 



3. AS LINGUAS DO MUNDO 

UN MUNDO DE LINGUAS 

1. Explica coas túas palabras en que consisten as causas de que exista unha enorme 

diversidade lingüística no mundo.  

 
2. Cal é a explicación que dá a ecoloxía lingüística aos seguintes fenómenos:  

A complexidade de matices que posúe o galego para o campo semántico da chuvia.  

A enorme cantidade de nomes de lugar que existen en Galiza.  

A abundancia de palabras que existen no galego para designar elementos da orografía e a 

paisaxe.  

 

 

3. Repara neste mapa lingüístico de Europa:  

 

 

 Cantos dos actuais Estados europeos son monolingües?  

 

 Fai unha relación de países que falan alemán. En cales é unha lingua oficial? En 

cales é lingua minorizada?  

 

 En cantos Estados se fala catalán?  

 

 



4. Indica se son verdadeiras ou falsas as seguintes afirmacións:  
O euskera fálase en zonas de Castela como o Condado de Treviño (Burgos):  

O galego é a lingua minorizada do estado con maior vitalidade:   

O aragonés tivo un importante cultivo escrito a nivel xurídico a finais  

da Idade Media:   

O aranés é un dialecto do gascón que, á súa vez, é unha variante do  

provenzal ou occitano:   

Na actualidade o número de falantes de aragonés supera o do asturiano:   

Bable é unha denominación despectiva porque fai referencia a unha fala incomprensíbel 

(bla bla bla), igual que bárbaro (bar bar bar) ou bérber  

(ber ber ber):   

Na actualidade hai menos de un millón de euscaldúns:   

Euscaldún quere dicir “quen ten a lingua vasca”, ou sexa, “o que fala  

euskera”:   

Existen territorios galego-falantes en Asturias, León, Zamora e no val  

do Xálima, en Cáceres:   

O galego, o catalán e o euskera son idiomas e o asturiano e o aragonés  

son dialectos do castelán:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. O GALEGO NA IDADE MEDIA 

 

1. Le o texto seguinte e responde as cuestións:  
Houbo un tempo no que a Igrexa actuou case exclusivamente en galego. E hai que dicilo 

porque nesta nosa Galicia, mentalmente tolleita na nosa infancia, a afirmación a algúns 

pódelles parecer sorprendente. Non só as Cantigas de Santa María son máis verosímiles 

nunha liturxia aberta ao galego, senón que existen outros documentos escritos que fan 

improbable que a liturxia fose só latino-castelá. [...]  

El que pasou para que a Igrexa galega, ó revés da catalana, da castelá ou da portuguesa, 

deixase de fala-la lingua dos galegos e se fixese belixerante contra a lingua do país?  

Non foi que a sociedade galega deixase de falar o galego, que iso aínda non aconteceu 

hoxe, cincocentos anos despois. Non foi que o galego pasase a ser lingua minoritaria, que 

iso aínda non aconteceu tampouco hoxe. Foi que Galicia, ó revés das tres comunidades 

mentadas, perdera a súa independencia política, quedara englobada no reino de Castela-

León. Os reis soberanos xa decidiran había tempo un estado monolingüe castelán a 

calquera prezo.  

A Igrexa é o primeiro obxectivo deste designio real. A Igrexa foi a primeira víctima da 

castelanización. Contra a oposición dos cabildos catedralicios, do clero, das institucións 

populares e do propio pobo, os reis converten os bispos galegos, maiormente o de 

Compostela, nos seus representantes e axentes. [...] Xa no século XIV se colocou á cabeza 

das dióceses galegas bispos non galegos que ignoraban o galego e que non o quixeron 

aprender. Pero a práctica dos séculos posteriores incrementouse de forma humillante para 

Galicia...  

Xesús Ferro Ruibal. A Igrexa e a lingua galega, 1987  

 

a) Enumera as causas que provocaron o abandono do galego por parte da igrexa.  

 

 

b) A que momento se refire o autor no principio do texto?  

 

2. O apoxeo da sociedade feudal  
É posíbel establecer nun lapso de tempo que abrangue do remate do século XI a principios 

do XII un salto cualitativo que nos introduce na época de esplendor da sociedade feudal 

galega.  

Ten ante todo unha dimensión económica: o excedente agrario acumulado pódese agora 

investir no comercio e na artesanía. Pero ademais estas actividades impulsan a reaparición 

do fenómeno urbano e xustamente nisto radica a orixinalidade máis destacábel do período.  

O renacemento urbano é o arranque da historia das cidades europeas actuais, o cal 

trasladado ao nivel social significa o comezo do protagonismo en ascenso dos sectores 

artesanais e comerciais, ou sexa, da burguesía.  

De momento, sen embargo, aínda a iniciativa está en mans da aristocracia e a ela –aos 

seus dous estamentos– vaise deber a culminación política do Reino de Galicia, a Era 

Compostelá, con xustiza unida ao nome de Xelmírez. Desbotada axiña a posibilidade de 

asentar un reino galego-portugués, aínda por moito tempo detentará a aristocracia galega 

o protagonismo no conxunto do galego-leonés. Só pasado o primeiro terzo do XIII farase 

evidente que o centro se desprazaba cara á Meseta castelá e Andalucía, ao ritmo da 

conquista dos reinos musulmáns.  

Dinamizada por esa concorrencia de factores positivos, Galicia expresarase artisticamente 

con aportacións supremas á cultura universal: o románico compostelán, unha brillante 

prosa latina e a lírica dos Cancioneiros.  

¿Que factores fixeron posíbel o florecemento da Era Compostelá?  



Como tendencia de longa duración hai que falar dun desenrolo lento pero xeral das forzas 

produtivas do feudalismo europeo desde o século X. O crecemento demográfico pon a 

disposición da agricultura unha forza de traballo en aumento que lle permite elevar os 

rendementos e alimentar cada vez a máis xente.  

Pero o salto cualitativo prodúcese cando a ese factor estrutural se lle suma o cesamento da 

presión exterior. No noso caso concreto isto vén dado en primeiro lugar pola 

desintegración, a principios do XI, do Califato de Córdoba, co que o Islam peninsular pasa 

á defensiva e deixa de constituír unha ameaza. En segundo lugar, algo máis tarde, os 

normandos aséntanse e intégranse no mundo europeo cristián, poñendo fin ás súas 

correrías.  

Desta forma, cando comeza o século XII, Galicia está libre dos atrancos externos ao seu 

desenrolo e dispón de rotas seguras para o intercambio comercial, ante todo o Camiño de 

Santiago.  

Anselmo López Carreira : “Idade Media”, en VV.AA. Historia xeral de Galicia,  

Eds. A Nosa Terra, Vigo, 1997, pp. 144-145  

 

 
a). Nos séculos XII e XIII, Galiza vive unha fase de esplendor. Que causas sinala o autor 

para esta situación histórica?  

 
b). Por que denominamos este período como Era Compostelá? Valora a importancia que ten 

nela a cidade e o arcebispado de Compostela na Idade Media. E que significación ten o 

Camiño de Santiago na potenciación da cidade?  

 
c). No texto fálase dun personaxe fundamental na historia da Galiza medieval, Diego 

Xelmírez. Fai a súa ficha biográfica. 

  
d). Por que perde protagonismo político a aristocracia galega na Baixa Idade Media? Que 

consecuencias culturais terá este cambio?  

 

 

 

3. Xograres e trobadores  
O tipo arcaico de xograr, como inferior socialmente ao de trobador, ten con este relacións 

de dependencia. O xograr nas cortes é o que, tanxendo un instrumento, canta os versos do 

trobador, ou o que coa súa música acompaña a este no canto. Así veremos a Xiraldo de 

Borneil viaxar polas cortes levando ao seu servizo dous xograres. Outras veces o xograr 

viaxaba só, sexa pola súa conta, sexa por encargo do trobador, sempre acudindo a este 

para pedirlle unha canción con que gañar a vida. [...] A miúdo o trobador provenzal nomea 

na súa canción o xograr por el encargado de difundila, ora cantándoa ante os amigos a 

quen o poeta saúda ou pide favor, ora ante os inimigos a quen insulta ou desafía; por esta 

mención coñecemos a moitos xograres que viñeron cantar en España. Ás veces o trobador 

escarnece na canción o seu xograr, o cal se compracía humoristicamente, como tipo 

afeccionado á sátira e á maledicencia, en cantar burlas de si mesmo. [...]  

Ninguén como os trobadores galego-portugueses para darnos o catálogo dos vicios do 

xograr. Por esas tensóns e por moitas cantigas de escarnho, nas que a saña non é mais que 

unha broma, o mesmo Afonso X e outros trobadores denúnciannos que Bernal de Bonaval 

traía consigo unha ruín muller da vida, digna de ser azoutada publicamente; que Picandón 

era tafur, camorrista e bebedor; que Afonso Eans do Coton se daba ás máis cotrosas 

rameiras, ao xogo, ao viño, ás rifas e á nugalla covarde; que Pero da Ponte era tamén 

borracho e ademais blasfemo, ladrón de cancións e se cadra homicida.[...] Máis nos 

importa o que o trobador galego di da arte do xograr. Non se molesta, como fan os 



provenzais, en censurarlle os grandes baleiros do seu repertorio, e así prívanos de coñecer 

detalles instrutivos da bibliografía literaria. As súas censuras son de carácter xeral. Por 

elas vemos que o xograr mao ten conversa triste e aburrida; en vez de tanxer as cordas da 

cítara, ráscaas desapracibelmente; en vez de cantar, grita, ou desafina, con voz cascada 

por vulgares vicios de taberna e lupanar; estraga as rimas e o metro do trobador; a sátira 

galega desafoga en aumentativos de desprezo para ridiculizar a este jograrón que a todos 

espanta en canto aparece co seu citolón baixo do brazo, e que por único pago merece unha 

puñada na gorxa ou unha malleira. O xograr bo, polo contrario, esfórzase cada día por 

adiantar no seu oficio; preocúpase de cantar sempre cancións de bos trobadores, ben feitas 

segundo arte; posúe as tres esenciais condicións xograrescas: donaire, voz e fiel memoria 

para facer lucir os versos sen alterar en nada as perfeccións que o trobador puxo neles. 

Pero a isto debía limitarse o seu espírito artístico: abondáballe cantar e “citolar” ben, sen 

que de ningún modo se entremetese a trobar. En opinión dos trobadores, o xograr carece 

por natureza de toda poética inventiva; se aspira á arte de trobar, terá que furtala, pois de 

seu non a ten.[...]  

Como vemos, os trobadores galego-portugueses da corte de Afonso o Sabio pensan de igual 

modo que o provenzal Riquier. Segundo este, o decreto do rei separa o trobador que 

inventa e o xograr que executa ante unha corte de valía. E esta separación era corrente na 

vida cortesá de entón, como acabamos de mostrar: o xograr pide ao trobador as cancións; 

o trobador componas, e para publicalas toma ao seu servizo o xograr. Tales feitos 

declárannos ben a grande diferenza e a íntima relación que existe entre estes dous tipos nos 

usos máis correntes da poesía cortesá do século XIII; e esta diferenza continuou, pois aínda 

que o poeta cortesán perda a súa dignidade cabaleiresca e ata a súa independencia, aínda 

que a poesía veña ser para el un oficio do cal vive, aínda que se converta nun home 

asalariado e pedichón coma un xograr, seguiráselle chamando trobador, porque o seu 

oficio non é tanxer ou cantar coma o xograr.”  

Ramón Menéndez Pidal: Poesía juglaresca y juglares. Orígenes de las literaturas 

románicas (tradución)  

 

a).As figuras de xograres e trobadores non tiñan igual perfil en Occitania e na Península 

Ibérica. A partir do texto, que diferenzas podes intuír?  

 

 
b). Cal era a consideración social do xograr que reflicten estes textos? E a do trobador?  

 

6. LÍRICA MEDIEVAL  
1. Mendinho  
Sedia-m’eu na ermida de San Simión 

e cercaron-mi as ondas, que grandes son.  

Eu atendend’o meu amigo. E verrá?  

 

Estando na ermida ant’o altar  

cercaron-mi as ondas grandes do mar.  

Eu atendend’o meu amigo. E verrá?  

 

E cercaron-mi as ondas, que grandes son:  

non hei i barqueiro, nen remador.  

Eu atendend’o meu amigo. E verrá?  

 

E cercaron-mi as ondas do alto mar:  

non ei barqueiro, nen sei remar.  

Eu atendend’o meu amigo. E verrá?  



 

Non hei i barqueiro, nen remador:  

morrerei eu, fremosa, no mar maior.  

Eu atendend’o meu amigo. E verrá?  

 

Non hei i barqueiro, nen sei remar:  

morrerei eu, fremosa, no alto mar.  

Eu atendend’o meu amigo. E verrá?  

 

2. Don Dinís  
Nom chegou, madre, o meu amigo,  

e hoj’est’o prazo saído!  

Ai madre, moiro d’amor!  

 

Nom chegou, madre o meu amado  

e hoj’est’o prazo passado!  

Ai madre, moiro d’amor!  

 

E hoj’est’o prazo saído!  

Por que mentiu o desmentido?  

Ai madre, moiro d’amor!  

 

E hoj’est’o prazo passado!  

Por que mentiu o perjurado?  

Ai madre, moiro d’amor! 

 
a). Analiza o contido destas cantigas, xustificando o xénero, indicando modalidade, 

personaxes, ambientación e temática.  

 
b). Fai unha análise da forma atendendo especialmente aos mecanismos de paralelismo e 

leixaprén.  

3. Julião Bolseiro  
Mal me tragedes, ai filha,  

porqu quer’haver amigo,  

e pois, eu com vosso medo,  

non o hei, nen é comigo,  

non hajade-la mia graça  

e dé-vos Deus, ai mia filha,  

filha que vos assí faça,  

filha que vos assí faça.  

 

Sabedes ca sen amigo  

nunca foi molher viçosa,  

e, porque mi o non leixades  

haver, mia filha fermosa,  

non hajade-la mia graça  

e dé-vos Deus, ai mia filha,  

filha que vos assí faça,  

filha que vos assí faça.  

 

 

 



Pois eu non hei meu amigo,  

non hei ren do que desejo,  

 

mia filha, que o non vejo,  

non hajade-la mia graça  

e dé-vos Deus, ai mia filha,  

filha que vos assí faça,  

filha que vos assí faça.  

 

Per vós perdí meu amigo,  

por que gran coita padesco,  

e, pois que mi o vós tolhestes  

e melhor ca vós paresco,  

non hajade-la mia graça  

e dé-vos Deus, ai mia filha,  

filha que vos assí faça,  

filha que vos assí faça.  

 

a). Esta cantiga presenta unha inversión curiosa dos papeis da cantiga de amigo?  
Explica en que consiste.  

 

 

4. Bernal de Bonaval  
A dona que eu am’e tenho por senhor  

amostrade-mi-a, Deus, se vos en prazer for,  

senón dade-mi-a morte.  

 

A que tenh’eu por lume destes olhos meus  

e por que choran sempr’, amostrade-mi-a, Deus,  

senón dade-mi-a morte.  

 

Essa que vós fezestes melhor parecer  

de quantas sei, ai Deus!, fazede-mi-a veer,  

senón dade-mi-a morte.  

 

Ai Deus!, que mi-a fezestes mais ca min amar,  

mostrade-mi-a u possa con ela falar,  

senón dade-mi-a morte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Don Dinís  
Quer’eu em maneira de proençal  

fazer agora um cantar d’amor,  

e querrei muit’i loar mia senhor  

a que prez nen fremosura non fal,  

nen bondade; e máis vos direi én:  

tanto a fez Deus comprida de ben  

que máis que todas-las do mundo val.  

 

Ca mia senhor quizo Deus fazer tal,  

quando a fez, que a fez sabedor  

de todo ben e de mui gran valor,  

e con tod’esto é mui comunal  

ali u deve; er deu-lhi bon sén,  

e des i non lhi fez pouco de ben  

quando nom quis que lh’outra foss’igual.   

 

Ca en mia senhor nunca Deus pos mal,  

mais pos i prez e beldad’e loor  

e falar mui ben, e riir melhor  

que outra molher; e des i é leal  

muit’, e por esto non sei hoj’eu quen  

possa compridamente no seu ben  

falar, ca non ha, tra-lo seu ben, al.  

 

a). Que similitudes nos permiten clasificar no mesmo xénero as dúas cantigas 

anteriores? 

 

b). Como se realiza o eloxio á dama en cada unha delas? Cita literalmente os versos en 

que se fai o eloxio.  
 

 

6. Joán Airas  
Pero tal coita hei d’amor  

que maior non pod’hom’haver,  

non moiro nen hei én sabor,  

nen morrerei, a meu poder,  

 

porque sempr’atend’haver ben  

da dona que quero gran ben.  

 

E os que mui coitados son  

d’amor desejan a morrer,  

mais eu, assi Deus mi pardon,  

queria gran sazon viver,  

 

porque sempr’atend’haver ben  

da dona que quero gran ben.  

 

 

 

 



Mal sén é per desasperar  

home de mui gran ben haver  

de sa senhor, que lhi Deus dar  

pod’, e nono quer’eu fazer,  

 

porque sempr’atend’haver ben  

da dona que quero gran ben.  

 

E quen deseja mort’haver  

por coita d’amor non faz sén,  

nen o tenh’eu por bon sén.  

 

 

 

7. Joán García de Guilhade  
Amigos, non poss’eu negar  

a gran coita que de amor hei,  

ca me vejo sandeu andar,  

e con sandece o direi:  

 

Os olhos verdes que eu vi  

me fazen ora andar assí.  

 

Pero quen quer x’entenderá  

aquestes olhos quaes son;  

e dest’alguen se queixará:  

mais eu, ja quer moira, quer non:  

 

Os olhos verdes que eu vi  

me fazen ora andar assí.  

 

Pero non devía a perder  

home, que ja o sen non ha,  

de con sandece ren dizer;  

e con sandece digu’eu ja:  

 

Os olhos verdes que eu vi  

me fazen ora andar assí.  

a). Que tópicos do amor cortés se reflicten nas anteriores cantigas? Que tratamento lle dá 

cada un dos poetas?  

 
b). Cal destas cantigas presenta fiinda? Que características formais ten?  

 

8. Pero da Ponte  
Se eu podesse desamar  

a quen me sempre desamou,  

e podess’algún mal buscar  

a quen mi sempre mal buscou!  

Assí me vingaria eu,  

se eu podesse coita dar,  

a quen sempre me coita deu.  

 



Mais sol non posso eu enganar  

meu coraçón que m’enganou,  

per quanto mi faz desejar  

a quen me nunca desejou.  

E per esto non dormio eu,  

porque non poss’eu coita dar,  

a quen me sempre coita deu.  

Mais rog’a Deus que desampar  

a quen m’assí desamparou,  

ou que podess’eu destorvar  

a quen me sempre destorvou.  

E logo dormiría eu,  

se eu podesse coita dar  

a quen me sempre coita deu.  

 

Vel que oussas’eu preguntar  

a quen me nunca preguntou,  

por que me fez en si cuidar,  

pois ela nunca en min cuidou.  

E por esto lazeiro eu,  

porque non poss’eu coita dar,  

a quen mi sempre coita deu.  

a). Analiza exhaustivamente a forma desta cantiga (tipo de cobras, versos, rima, 

presenza ou non do refrán e recursos paralelísticos empregados).  

 

b). Fai unha análise do contido, indicando como aparece reflectido o código do amor 

cortés, os temas e os tópicos.  

 

 

9. Joán García de Guilhade  
Ai, dona fea, foste-vos queixar  

que vos nunca louvo en meu cantar;  

mais ora quero fazer un cantar  

en que vos loarei toda vía;  

e vedes como vos quero loar:  

dona fea, velha e sandía!  

 

Dona fea, se Deus mi pardón,  

pois havedes atán gran coraçón  

que eu vos loe, en esta razón  

vos quero ja loar toda vía;  

e vedes qual será a loaçón:  

dona fea, velha e sandía!  

 

Dona fea, nunca vos eu loei  

en me trobar, pero muito trobei;  

mais ora ja un bon cantar farei,  

en que vos loarei toda vía;  

e direi-vos como vos loarei:  

dona fea, velha e sandía!  
 



 

10. Pero García Burgalés  
Roi Queimado morreu con amor  

en seus cantares, par Santa María,  

por ũa dona que gran ben quería;  

e, por se meter por máis trobador,  

porque lh’ela non quiso ben fazer,  

feze-s’el en seus cantares morrer;  

mais resurgiu despois ao tercer día.  

 

Esto fez por ũa sa senhor  

que quer gran ben; e máis vos én diría:  

porque cuida que faz i meestría,  

enos cantares que fez, ha sabor  

de morrer i e des i d’ar viver.  

Esto faz el, que x’o pode fazer,  

mais outr’homen per ren non o faría.  

 

E non ha ja de sa morte pavor,  

senón sa morte máis-la temería,  

mais sabe ben, per sa sabedoría,  

que viverá des quando morto for;  

e faz-s’en seu cantar morte prender,  

des i ar vive. Vedes que poder  

que lhi Deus deu (mais quen o cuidaría).  

 

E se mi Deus a mí desse poder  

qual hoj’el ha, pois morrer, de viver,  

jamais morte nunca temeria.  

 

 

a). Podemos clasificar estas cantigas dentro da sátira literaria? Xustifica a túa resposta.  

 

b). Sinala cal é o motivo de burla da cantiga de Pero García Burgalés.  

 
c). Analiza a forma da cantiga  de Joán García de Guilhade (métrica, rima, estrofas, refrán 

etc.)  

 

 

7. SÉCULOS ESCUROS 
 

1. Respice finem, de Pedro Vázquez de Neira  
Morte cruel, esa tredora maña  

de roubar de non cato á humana vida  

con que ollos á podeche ver comprida  

na santa REINA que oge perde España?  

Se aquel rancor que te carcome e laña  

che tiña á mao para matar ergida,  

non deras noutra parte esa ferida  

donde nô fora á lástima tamaña?  

Non se torçera aquel fatal costume  

y á ley que yguala do morrer na sorte,  



os altos Reis, co os baijos labradores?  

Terrible en fin é teu poder, ó Morte,  

pois diante de ti Reis, e señores  

son néboa, sombra, poo, son bento e fume.  

 

a). A quen se dirixe o poeta?  

b). De que se lamenta?  

 
c). Sabemos que a sociedade desa época era estamental. Aparece reflectido ese aspecto no 

poema? Como? 

2. Vilancico anónimo, de 1637  

¡Ai! , se noso Deus  

galego se face,  

vamos a cantar  

a chociña en que nace.  

¡Ai!, se a súa mai  

é de Compostela,  

vamos a cantar,  

fermosa galega.  

Todo galeguiño  

toque churumbela,  

que o meniño belo  

é da nossa terra.  

Façámoslle todos  

a dança galega,  

que está desnudiño  

e chora e tembra.  

Pois nace en Galiza  

á falda da serra,  

galego se face,  

é da nosa terra.  

 

a). Repara no proceso de galeguización da escena do Nadal que presenta o texto. Como se 

consegue?  

 

b). Analiza a métrica e rima do poema. Coincide coa máis frecuente da poesía oral popular?   

 

3. 

Sarmiento foi o primeiro home culto do seu tempo que lle prestou atención á cantiga 

popular galega: ademais das valiosas noticias que subministra ao respecto, marca o 

comezo dunha nova sensibilidade, francamente revalorizadora, cara a este xénero 

desprezado pola sociedade ilustrada. Esta poesía “pura natural” non precisaba adornos 

para ser expresiva, é dicir, para ser verdadeira poesía. De aquí a considerar como 

excelente toda poesía “natural” e rexeitar a feita con artificio, como de alí a moi poucos 

anos ían facer Herder e os primeiros románticos, só hai un paso; paso que para a 

xeneralidade da sociedade culta da España do XVIII era un longo salto, impensábel aínda. 

Frei Martín Sarmiento non dubidou en distanciarse dos valores oficiais da sociedade do 

seu tempo nin en seguir un camiño singular que conducía dereitamente á sensibilidade 

social e valores culturais do futuro.  

Domingo Blanco, A poesía popular en Galicia. 1745-1885 

 

 



a). Como aparece descrito Sarmiento? Sinala o motivo polo que Domingo Blanco o 

considera un adiantado á súa época.  

 
b). Explica que é a Ilustración. Sinala cales son os motivos de que os ilustrados non 

apreciasen a cultura popular.  

 

 

 

 

LITERATURA DO SÉCULO XIX 
 

1. Fragmento da Tertulia de Picaños (1836)  
VILAS: [...] Falando da Cruña, lembroume agora unha cousa que me contou o señor Fariña 

á mesa, que si vola dijo quedades coa boca aberta.  

FARRUCO: Contá, meu pai.  

VILAS: Cando a oín púxenme feito un basilisco e o señor Fariña estaba coma un pemento 

de coraxe. ¿Non habedes de crer que esos fachendas da Cruña, que nunca fartos se vexan, 

representaron a Madrí pidindo que a Universidade de aquí fose para alá? Parece conto; pois 

non o é.  

PEPE: Para o que nos deixaron, que nolo leven todo...  

CATUXA: Xa eles puderan, que non quedaba Catredal, Hespital, Seminario, nin outras 

boas pezas que hai na Vila; e hasta Picaños corría peligro.  

ANDRUCO: Esa évos senreira que xa vén de atrás: nunca os da Cruña puderon ver ós de 

Santiago; fai como os de Vigo, que tamén lle teñen tirria ós de Pontevedra. Uns e outros, 

quero decir, os da Cruña e os de Vigo, fan como os cregos e frades, que todo o queren para 

si, e os máis que coman broa escarolada. E lojo chámanse liberales: ¡éche bó liberalismo!  

 

a). Repara no galego usado no texto. A que conclusións chegas?  

 

b). Cal é o tema principal deste fragmento da Tertulia de Picaños?  

 
c). Cal é a ideoloxía do autor? En que te baseas para afirmalo?  

 

 

2. 

“É un feito que pola orixe, polo territorio e a linguaxe, do mesmo xeito que pola súa 

historia e a comunidade de sentimentos e desexos, estes pobos do noroeste forman unha 

nación con caracteres propios, distinta de gran parte das que constitúen o Estado español. 

É un feito tamén que vive hoxe non a desgusto, pero tampouco de tan boa vontade como se 

supón, baixo o imperio de xentes e de cousas que lle son contrarias. [...] Non quere que os 

alleos veñan a gobernarnos. Desexa que a súa lingua sexa tan oficial coma a do Estado. 

Que os que teñan que administrar xustiza e dirixir a conciencia do home no noso país, 

sexan escollidos de entre os seus fillos. Que nas reformas necesarias para o seu benestar, 

sexa escoitada. [...] Nunha palabra, quere a descentralización máis completa, baixo todos 

os aspectos e en todas as ordes, na moral, na intelectual, na política e na dos intereses 

materiais.  

Hai nisto algunha falta de patriotismo?”  

Manuel Murguía  

 

a). Cales son os argumentos aos que apela Murguía á hora de xustificar que Galiza forma 

unha nación?  

 



b). Que aspectos políticos, económicos e sociais considera manifestacións do maltrato que 

recibe Galiza por parte do Estado?  

 
c). En que demanda resume as aspiracións do movemento rexionalista galego?  

 

 

 

3. Xoán Manuel Pintos  

Fragmento de A gaita gallega  
[...]  

Aqui mismo, aqui en Galicia  

a doctorcillos de pelos  

les oí que su idioma  

es tosco lenguaje, y feo,  

impropio de gente fina  

reservado á los paletos,  

Que por lo mismo no hay libros  

que espliquen ese dialecto,  

ni quiere escribir en él  

ninguno que tenga seso. 
Por lo cual ya no me admira  

que algunos viendo ese genio  

en los gallegos, los tengan  

Por cuitadiños y necios,  

lo cual no consentiría  

ningún otro en su pellejo.  

Y conviene que se tenga  

presente,señor. gaitero  

que a aquel que bien no se estima  

todos le tienen en menos.  

–Cuitadiño serás ti  

e mais quen che dixo eso,  

que seria algun lanudo  

baldrocas ou arrieiro,  

pois ningun home de modo  

de estudio nin de talento  

derá tan galdramulan  

due asi fale de ese geito.  

Toda las lenguas do mundo  

teñen o seu aderezo,  

teñen seus zelmes e sales  

teñen seu mel e seu nervo.  

Mais a ninguen será fácil  

ir comparanzas facendo  

sin estudialas a fondo  

rt descubrirlles o genio.  

[...]  

E non hai millor pintura  

para pintar os conceptos  

que pintalos cada un  

c’o natural estrumento,  

que é a sua lengua nativa  



mamada desde pequeno,  

por onde catou dos pais  

de seus avós e traseiros  

as mais pequenas frangullas  

do mais fino entendimento.  

E non ten disculpa algunha  

o desleixado podenco  

que refuga ó seu idioma  

por falar en estrangeiro.  

Pois como din ala en Francia  

con muita razón entendo  

“personne n’est dispensé  

de sa langue bien parler”.  

O mesmo di Ciceron,  

o mesmo di o gaiteiro,  

oO mesmo di Quintiliano,  

e abonda o diga Sarmento 
É verdá que hoje non usan  

o noso idioma gallego  

para leis, nin escrituras,  

nas oficinas, nin tempros,  

nin poñen declaracios,  

nin estenden testamentos,  

de maneira que a mil probes  

lles meten gato por coello.  

Mais isto ten outro rabo  

que enrosca asoballamento,  

e ten conta desfolalo  

e desroscalo con tempo.  

¡Ah de Dios, dicen alguns,  

que gramatica non temos  

nin dicionario tampouco  

de sinificados cheo!  

¡Má barredeira vos barra  

fato de parvos e lerdos!  

¿Que gramatica estudiaron  

Moisés nin tampouco Homero?  

¿E non fono os escritores  

millores do mundo inteiro?  

Escriban tod’os que saben  

o noso idioma gallego;  

fáganse dimpois apuntes  

o millor sempre escollendo;  

redondeese o linguage  

como tod’os mais fixeron,  

que gramaticas dimpois  

e dicionarios a centos  

veredes po los mercados  

e nas tendas dos libreiros.” 
 
a). No texto de Pintos descríbese a marxinación social do galego nesa época. En que 

ámbitos non se usaba?  



b). Cales eran os principais preconceptos que existían contra o galego?  

 

c). No dilema entre “normativizar primeiro e escribir despois” ou “escribir primeiro e 

normativizar despois”, por que opción se inclina Pintos? Por que razóns? 

 

 

ROSALÍA DE CASTRO 

1. 
 "Cantos, bágoas, queixas, sospiros, seráns, romerías, devesas, pinares, soidades, ribeiras, 

costumes, todo aquelo, en fin, que pola súa forma e colorido é digno de ser cantado, todo o que 

tuvo un eco, unha voz, un runxido por leve que fose, con tal que chegase a conmoverme, todo 

esto me atrevín a cantar neste homilde libro pra desir unha vez siquera, i anque sea 

torpemente, ós que sin razón nin conocemento algún nos despresan, que a nosa terra é digna de 

alabanzas, e que a nosa lingua non é aquela que bastardean e champurran torpemente nas 

máis ilustradísimas provincias cunha risa de mofa que, a desir verdade (por máis que esta sea 

dura), demostra a iñorancia máis crasa i a máis imperdoable inxusticia que pode facer unha 

provincia a outra provincia irmán por probe que esta sea".  

Fragmento do prólogo de Cantares gallegos 

 
a). Os poemas de Cantares gallegos pódense agrupar en tres grandes temáticas: folclórico-

etnográfica, social ou patriótica e intimista. Sinala no texto os fragmentos onde Rosalía 

anuncia cada un destes núcleos temáticos.  

 
b). Rosalía quéixase dunha inxustiza. En que consiste? Quen a comete? Escribe un texto 

reflexionando sobre a minusvaloración que segue a sufrir Galiza na actualidade e as súas 

causas.  

 

2. 

Daquelas que cantan as pombas i as frores,  

todos din que teñen alma de muller.  

Pois eu que n’as canto, Virxe da Paloma,  

¡ai! ¿de que a terei? 
 
a). Interpreta este breve poema á luz da problemática da muller escritora no s. XIX.  

 

3. 

Unha vez tiven un cravo  

cravado no corazón  

i eu non me acordo xa si era aquel cravo  

de ouro, de ferro ou de amor.  

Soio sei que me fixo un mal tan fondo,  

que tanto me atormentou,  

que eu día e noite sin cesar choraba  

cal chorou Madalena na Pasión.  

“Señor, que todo o podedes  

–pedinlle unha vez a Dios–,  

daime valor para arrincar dun golpe  

cravo de tal condición”.  

E doumo Dios, e arrinqueino;  

mais...¿quen pensara...? Despois  

xa non sentín máis tormentos  

nin soupen que era delor;  

soupen só que non sei que me faltaba  



en donde o cravo faltou,  

e seica, seica tiven soidades  

daquela pena... ¡Bon Dios!  

Este barro mortal que envolve o esprito  

¡quen o entenderá, Señor!. 
 
a). O poema presenta un desenvolvemento claramente narrativo. En que partes pode 

dividirse? A que responde cada unha desas partes?  

 
b). Que pensas que simboliza o “cravo”?  

 

4. A xusticia pola man  

Aqués que tén fama de honrados na vila  

roubáronme tanta brancura que eu tiña;  

botáronme estrume nas galas dun día,  

a roupa decote puñéronma en tiras.  

 

Nin pedra deixaron en donde eu vivira;  

sin lar, sin abrigo, morei nas curtiñas;  

ó raso cas lebres dormín nas campías;  

meus fillos..., ¡meus anxos...!, que tanto eu quería,  

¡morreron, morreron ca fame que tiñan!  

 

 

Quedei deshonrada, mucháronme a vida,  

fixéronme un leito de toxos e silvas;  

i en tanto, os raposos de sangue maldita,  

tranquilos nun leito de rosas dormían.   

 

–Salvádeme ¡ouh xueces!, berrei... ¡Tolería!  

De min se mofaron, vendeume a xusticia.  

–Bon Dios, axudaime, berrei, berrei inda...  

Tan alto que estaba, bon Dios non me oíra.  

 

Estonces, cal loba doente ou ferida,  

dun salto con rabia pillei a fouciña,  

rondei paseniño... ¡Ne as herbas sentían!  

i a lúa escondíase, i a fera dormía  

cos seus compañeiros en cama mullida.  

 

Mireinos con calma, i as mans estendidas,  

dun golpe, ¡dun soio!, deixeinos sin vida.  

I ó lado, contenta, senteime das vítimas,  

tranquila, esperando pola alba do día.  

 

I estonces... estonces cumpreuse a xusticia:  

eu, neles; i as leises, na man que os ferira.  

 

a). A quen corresponde a enunciación neste poema?  

 
b). Hai neste texto unha grande dose de narratividade. Que historia nos conta?  

 



c). Que institucións sociais son criticadas por Rosalía mediante este texto?  

 

 

 

EDUARDO PONDAL 

 

1.Falade gallego  
Miniñas da Cruña.  

d’amabre despejo,  

de falas graciosas  

e pasos ligeiros,  

deixá de Castilla  

os duros acentos:  

falade, miniñas,  

falade gallego.  

 

Cand’é que vos ouzo,  

a patria esquecendo,  

falar esas duras  

palabras de ferro,  

non sei o que sufro,  

non sei o que peno:  

falade, miniñas,  

falade gallego.  

 

Mas cando falades  

nos patrios acentos,  

envoltos no voso  

angélico alento,  

parece que escuito  

un canto do ceo:  

falade, miniñas, 

falade gallego. 

 
a). Pondal dirixe o seu chamamento a un sector social moi concreto da Galiza do seu tempo, 

a poboación feminina coruñesa máis nova. Por que razón a ese e non a outros?  

 

b). Sinala os trazos de estilo propios da poesía de Pondal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CURROS ENRÍQUEZ 

1. O Maio  
Aquí vén o maio  

de frores cuberto...  

puxéronse á porta  

cantándome os nenos;  

i os puchos furados  

pra min estendendo,  

pedíronme crocas  

dos meus castiñeiros.  

 

Pasai, rapaciños,  

calados e quedos;  

que o que é polo de hoxe  

que darvos non teño. 

Eu sónvo-lo probe  

do pobo gallego:  

pra min non hai maio,  

¡pra min sempre é inverno!  

 

 

Cando eu me atopare  

de donos liberto  

i o pan non me quiten  

trabucos e préstemos,  

e com’os do abade  

frorezan meus eidos,  

chegado habrá estonces  

o maio que eu quero.  

 

¿Queredes castañas  

dos meus castiñeiros?...  

Cantádeme un maio  

sin bruxas nin demos:  

un maio sin segas,  

usuras nin preitos,  

sin quintas, nin portas,  

nin foros, nin cregos.  

a). Resume o argumento do poema e analiza a súa rima e métrica.  

 

b). Curros contrapón o maio ao inverno. Que simbolizan cada unha destas estacións?  

 
c). O maio que gustaría de celebrar Curros, de que elementos estaría libre?  

 

 
d). Este poema é costumista ou é social? Razoa a túa resposta.  
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PRÁCTICAS DE LINGUA

FICHA 1

ORTOGRAFÍA

1. Acentúa correctamente as seguintes palabras e,
a partir delas, enuncia as correspondentes re-
gras de acentuación gráfica.

• parou • cafe

• albanel • camion

• aquel • papeis

• pintor • reptil

• torax • misil

• album • comen

• biceps • lapis

• anodino • cheguei

• compas • atmosfera

• tepedo • caracter

• parasito • marmore

2. Escribe, reparando na acentuación, as formas
do imperfecto de indicativo do verbo moer, do
presente de subxuntivo de saír, do pretérito
perfecto de constituír e do presente de indicati-
vo de minguar e bruar.

3. Pronuncia estas parellas de palabras e di o seu
significado.

• vira/virá • carne/carné

• pais/país • limite/límite

• canon/canón • lucido/lúcido

• maña/mañá • saia/saía

• ai/aí • laido/laído

� Enche os ocos das seguintes oracións cunha
das palabras anteriores.

• Chegou ao da súa paciencia cando
lle escoitou dicir: «Para que a túa leira

coa miña, teñen que pasar anos.»

• Tivo moita para rematar o labor to-
do na .

• Cando pola porta ordenou de cam-
biar a .

• A última novela do escritor é digna de for-
mar parte do de mellores libros.

• Seus tiveron que emigrar a outro
para ganar a vida.

• Eu xa che o de conducir ca-
ducado.

• Meu curmán ao mediodía e vai xan-
tar con patacas fritidas.

• O barco de guerra leva máis dun .

• Entrou no salón de actos moi e por
riba saíulle un discurso .

• que susto me deu velo tira-
do no chan!

GRAMÁTICA

4. Corrixe as construcións pronominais incorrec-
tas destes exemplos.

• Interrogoulle o xefe de persoal para obter máis
datos.

• Leuse o libro de poemas dun tirón.

• Non me deu tempo a avisarlle de que non ía
estar na casa.

• Contáronllo a teus pais e están de acordo.

• Che repito unha vez máis que non lle fales dese
xeito a teu irmán.

• Despois de moito pensar e cavilar díxose que
non o ía volver facer.

• Saudeille agarimosamente ao cruzarme con el na
rúa.

• Cando o viu diante dela, non se o cría.

• A ti ninguén te rifa nin te leva a contra na casa.

5. Distingue os diferentes valores de que nestas
oracións.

• Ten moitos asuntos que resolver.

• Prométeme que o farás esta tarde.

• Diso nada, que non se che ocorra vires tarde á
comida.

• Chegou o pedido que esperabas.

• Ensinoume o cadro novo que mercou na expo-
sición.

• Tanto me ten que veña coma que non veña.

• Que é o que traerá hoxe o coche do peixe?

• Que o sintas que non, vaiche ser igual.

• Tanto traballou que cansou.

• Que ben se está aquí!

Valores de que: consecutivo relativo
completivo comparativo
interrogativo exclamativo
disxuntivo desiderativo
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10. Indica, cando menos, un antónimo para cada
un destes termos.

• adversa • decidida
• vantaxe • alterada
• afable • aumentar
• recendo • calmante
• exceso • ileso
• doente • antipático
• prolixo • tacaño
• perverso • educado

11. Substitúe no seguinte texto a palabra destaca-
da por un sinónimo.

Pedro de Lira deixouse ancorar tamén el mesmo e
deitou os ollos naquel espectáculo delicioso e gro-
tesco á vez, mentres os berros indíxenas saudaban
con efusión. Nun momento decidiu que aquela
nova illa –por fortuna ben diferente do ollo verde
que, resultaba curioso, cada vez lle resultaba máis
pouco doado recordar– era Xamaica e que a abra
que se espallaba perante el era a de San Fernando.
Decidiu aquilo e decidiu tamén non preguntar
máis, ficar á espera, atendendo a que a confusión
que sentía sobre cada un dos seus membros se es-
vaese como o monstro verde diante do canonazo
final do seu bergantín.

X. R. PENA, 
O reverso do espello.

12. Corrixe os erros léxicos que atopes nas seguin-
tes oracións.

• O avión esnafrouse no océano Atlántico.

• A temperatura da auga estaba fría.

• O Goberno dispendiará unha axuda ás fami-
lias afectadas.

• Esta empresa sempre con-
segue o rendemento máis
óptimo posible.

• O meu sobriño Xurxo
aprendeu o pasado verán
a pilotar a súa bicicleta de
carreiras.

• O vocabulario do libro foi
fácil de asumir, aínda que
tiven que buscar algu-
nhas palabras no diciona-
rio.
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6. A partir deste poema de Kiko Neves constrúe
un novo texto con oracións subordinadas.

mércores, 28
Volvín ver a Ana.
Na discoteca.

Lin o teu libro,
díxome.

Sei dun sitio tranquilo
onde falar

E fomos. E falamos.
Pecharon.
Fóra chovía.

Teño coche...
Eu tamén, dixen

Entón, vale. Xa nos veremos.
Sorriu.

LÉXICO

7. Completa o cadro con outros termos sinóni-
mos.

contento alegre ledo
capaz
ánimo
odio
compañeiro
vestido

8. Os sinónimos permiten ligar e cohesionar os textos.
Observa, no seguinte texto, este procedemen-
to.

Na casa andaba con mandilón e alpargatas, pero
para saír usaba o seu traxe negro coa blusa branca
de seda. En realidade, a súa vestimenta era roupa
que lle deixaban unhas curmás maiores, pois ela
apenas gastaba cartos en vestido.

� Escolle unha das series do exercicio número
9 e constrúe un pequeno texto onde os si-
nónimos funcionen como elementos cohe-
sivos.

9. As palabras mandilón, traxe e blusa do texto ante-
rior constitúen un campo semántico.

Explica por que e di o nome dese campo; com-
plétao con vinte palabras máis e fai subgrupos,
por exemplo «roupa de deporte», «roupa de
abrigo», etc.
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PRÁCTICAS DE LINGUA

FICHA 2

ORTOGRAFÍA

1. Completa o seguinte texto coa grafía axeitada.

Todas as tardes rodea�amos o �ello sofá de �im�io
onde el �abe�ea�a. Tan pronto nos sentía, deixa�a
o seu soño e a�ría o reloxo de �adea �ue le�a�a
prendido na lapela para �ue aprendésemos as �oras
�oa a�ulla de ouro e o ti�-ta� nas o�ellas.

A le�ión do a�ó comprendía o mundo entei�o,
por�ue da�uela o mundo esta�a todo ao pé da
�ristalei�a: o monte e o mar de lonxe, os rumo�es
da au�a no muíño, as vo�es das xentes na �orta, a
�or marela das amei�as �aponesas, os reco�dos
�ue el tiña de �uba e os nomes dos mem�ros do
�orpo �umano.

CARMEN PANERO, Diario íntimo.

2. Completa as seguintes palabras con c ou z.

• come�ar • al�adeiro

• ca�ería • nari�

• lu�es • �esar

• empe�ou • condu�o

• �urda • lan�ada

• ca�o • bo�exar

• agrade�er • ca�ador

• re�ensión • �ume

• �empés • re�eita

3. Introduce b ou v nos ocos das seguintes oracións.

• Os escra os re eláronse contra os seus
amos.

• Na no a a enida hai unha exhi ición de
automó iles antigos.

• A roupa do la adoiro a sor eu todo o
xa ón.

• No o radoiro ha ía moitas la ras estradas
polo chan.

• a que non sa ías que po o e ila
non son sinónimos!

• A a ogada non atopa a o stáculos para
que se a sol ese o acusado.

• O ardo aticinou un futuro elixerante
para o ulnera le e ené olo po o.

4. Pon b ou v onde corresponda, reparando na re-
lación que gardan as palabras entre si.

• inmó�il / inmo�le

• �oca / �ocexar

• �erza / �erdura

• �arrer / �asoira

• �agar / �aga�undo

• a�ó / �isa�ó

• a�ogado / in�ocar

• cara�illa / cla�ícula

• chu�asco / chu�ia

• �e�er / �é�edo

• �erme / �ermello

• �eira / ri�eira

• mo�er / mo�ible

• a�ertura / a�rir

GRAMÁTICA

5. Relaciona os conectores de texto ou expresións
cohesivas das columnas, que manteñen entre
elas unha relación de equivalencia.

• desde logo • aínda así
• en resumo • en efecto 
• polo tanto • así mesmo
• non obstante • en suma
• ademais • de feito
• en realidade • é dicir
• isto é • en consecuencia
• efectivamente • por suposto
• xa que logo • por iso
• en cambio • pola contra

6. Conecta as oracións seguintes cun dos conec-
tores do exercicio anterior que acaia ben.

• Non estudou todo o que debera; agora ten
que recuperar o tempo perdido.

• É unha persoa pouco sociable; a miúdo ten
problemas cos compañeiros de traballo.
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• Non creo que cheguen a estas horas; imos
agardar un pouco máis.

• Estou completamente de acordo coa túa acti-
tude e coas túas críticas; aprobo o teu xeito de
expoñelas.

• Pedinlle varias veces que me axudase e negou-
se; tereillo en conta.

7. Reescribe estes enunciados mellorando a ex-
presión (conexión entre oracións, orde de pala-
bras, reiteracións, etc.).

• O tema da emigración é un tema bastante
constante nos relatos do libro. Acórdome dun
só relato agora mesmo.

• O home baixaba ao ultramarinos que había
nunha aldea preto do seu casal, xa que vivía
nun casal no medio do monte el só. No seu ca-
sal había de toda clase de animais…

• Un rapaz está a xogar con outro no parque e
está a falar de que seu pai vive fóra e que pron-
to volverá e lle traerá moitas cousas.

• É a perduración da humanidade ao parecer,
que ía extinguirse polo poder dunha imaxe.

8. Transforma as seguintes oracións empregando
un infinitivo conxugado (lembra que na 1.ª e 3.ª
persoas non ten marca propia: De a coñecer,
(eu) saudaríaa).

• Saltaches ben e levaches un premio.

• Se andamos lixeiros colleremos o tren.

• Desgustáronnos procedendo dese xeito.

• Escribiu mal e vai ter mala nota.

• Se volvo aquí será porque me apetece.

• Importaríavos que nos xuntásemos todos o
próximo domingo?

9. Escribe un pequeno texto a partir do que che
suxira a seguinte imaxe. Fíxate en que as condi-
cións de textualidade sexan as correctas.

LÉXICO

10. As seguintes expresións fraseolóxicas inclúen un
lexema referido a unha parte do corpo humano.

Di cal é o significado desas expresións e cons-
trúe un enunciado con cada unha delas.

• Meter algo polos ollos a alguén.

• Encherlle o ollo a alguén.

• Darlles sebo ás canelas.

• Caerlle o pelo a alguén.

• Dar coa porta nos fociños.

• Ser uña e carne.

• Írselle a alguén a forza pola boca.

• Verlle as orellas ao lobo.

• Dicir algo coa lingua pequena.

• Andar con pés de la.

• Estirar a perna.

• Ser de bo dente.

• Non erguer cabeza.

• Ollar de enxergo.

• Botar os fígados.

• Apertar a barriga.

• Darlle ao bico.

• Andar en boca de todos.

• Cruzarse de brazos.

• Ladrar o estómago.

11. Completa o mapa conceptual do corpo huma-
no, a partir dos termos subliñados nos exem-
plos anteriores.

Corpo humano

cabeza tronco extremidades

cara

ollos

orellas

pelo

boca: lingua, 
dente

A fraseoloxía forma parte da orixinalidade irrepe-
tible dunha lingua; debemos coñecer a fraseolo-
xía máis habitual para sermos competentes en
lingua galega.
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PRÁCTICAS DE LINGUA

FICHA 3

ORTOGRAFÍA

1. Enche os ocos destas palabras con s ou x, se-
gundo corresponda.

• é�odo • se�udo
• e�cribir • e�velto
• e�pléndido • e�fera
• e�imir • e�traviar
• e�ceder • e�tragar
• e�tender • e�traño
• e�grimir • e�caldar
• e�tintor • e�pirar
• e�uberante • e�cusar
• e�mola • e�pecular
• e�talar • e�pecífico
• e�pontáneo • e�caiola
• e�orbitante • e�carmentar
• e�cabroso • é�ito

2. Pronuncia correctamente as palabras destas co-
lumnas e explica o seu significado.

• valla/vaia • calla/caia
• falla/faia • mallo/maio
• mollo/moio • tralla/traia
• collo/coio • gallo/gaio

� Enche os ocos das seguintes oracións cunha
das palabras anteriores.

• Non é que non para ir; é que aínda
que non o vai pasar ben.

• Non fai que me digas que os faiados
se construían cunha árbore chamada

.
• Cando paso pola ribeira do Miño sempre

un e tíroo na auga.
• Antigamente, o era un instrumento

que se usaba para separar o gran da espiga.
E este labor non se facía no mes de .

• Entre as cousas que menos me gustaba fa-
cer de pequeno era carrexar nos . En-
tre as que máis, contar as olas na adega: ca-
da oito dicíase: .

• Cada vez que saían de pesca, os pescadores
revisaban as . Isto pode influír para
que un barco máis ou menos peixe.

• Aquel paxaro que está no da árbore
é un .

3. Escribe unha oración con cada un dos termos
que integran estes pares de palabras.

• lixo/liso • texto/testo

• lexión/lesión • experto/esperto

• expiar/espiar • extremo/estremo

4. Enche os ocos coa grafía adecuada. Fíxate nos
desaxustes que se producen entre grafías e fo-
nemas.

É moi �omún a pretensión de falar de maneira que
nin�én nos entenda. Os anti�os mei�os tiñan os
seus �on�uros e falas misteriosas. �anto máis es-
�uras, máis �irtude. As lin�uas dos astrólo�os e
mais as dos sa�erdotes esta�an fóra da �om-
prensión do �ul�o, e xa �ue estes señores ti�eron
as súas lin�uas se�retas, os ofi�ios todos �uixe-
ron telas tamén. En Gali�ia temos aínda �o�e a
fala dos �anteiros de �aldas e �untis �omo
e�emplo �en típico �ue �itar.

GRAMÁTICA

5. Nos refráns seguintes enche os espazos balei-
ros coa forma verbal do futuro de subxuntivo.

• A onde fores, fai o que (ver) .

• Ao neno e á muller dilles só o que (convir)
.

• Fai como vires, onde (vivir) .

• Casa, a que (morar) , terras, as que (ver)
, viñas, as que (plantar) .

6. Repara nestes exemplos con futuro de subxun-
tivo e transfórmaos empregando a forma ver-
bal que ocupou o seu lugar.

• Mírese como se mirar, aquela situación era ex-
tremadamente delicada e así debía ser consi-
derada.

• Onde queira que houber un home haberá unha
lingua.

• Deixouno actuar con total liberdade, díxolle:
«Faga o que quixer».

O futuro de subxuntivo é unha forma verbal en
desuso na lingua común; aínda así, consérvase na
lingua popular (ditos e refráns) e como marcador
de rexistro ou nivel de lingua (linguaxe administra-
tiva e literaria, nivel culto).
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• Se beber, non conduza.

• Sexa como for, este ano iremos todos de vaca-
cións.

• O 14 de febreiro, día dos namorados, dea os bi-
cos que quixer.

LÉXICO

7. Continúa as seguintes series con substantivos
que presenten o sufixo indicado ou unha va-
riante (por exemplo, -idade/-dade/-edade/-tade):

• -ez/eza F pobreza...

• -ía/aría F panadaría...

• -idade Fmocidade...

• -ción F aceptación...

• -mento F casamento...

• -dura F queimadura...

• -itude F rectitude...

• -icia/-iza F xustiza...

• -dor F traballador...

8. Nominaliza o verbo das seguintes oracións de
xeito que os enunciados resultantes semellen
titulares de noticias.

• Os sindicatos e a patronal acordaron novas me-
didas de emprego F Acordo entre...

• A noite pasada estouparon as novas condu-
cións de auga da vila.

• O funcionario declara que non cometeu nin-
gún delito de prevaricación.

• Pécharonse ao público as oficinas de recada-
ción municipal situadas na zona vella da cidade.

• Máis de cincocentos estudantes universitarios
van participar o vindeiro ano nos intercam-
bios europeos. 

• Onte foi atropelado un peón na estrada co-
marcal C115.

• Alemaña expulsa a Francia un contrabandista
de plutonio.

• O director da entidade financeira incorporarase
mañá ao seu despacho.

9. Completa as seguintes series con outros subs-
tantivos derivados con sentido colectivo.

• -ario/a F poemario, , , .

• -aría F rapazaría, , , .

• -mentaF vestimenta, , , .

• -al F areal, , , .

• -eiro/a F cancioneiro, , , .

• -edo/a F viñedo, , , .

• -ado/a F alumnado, , , .

• -axe F ferraxe, , , .

� Escribe un contexto para un substantivo de
cada serie de sufixos.

10. Indica no texto as palabras derivadas, e, de en-
tre elas, as de sentido colectivo; sinala tamén
os vocábulos compostos e despois explica o
seu significado.

Por sobor do soutelo había unha carballeira; entre
os dous bosques, un regueiro estreito. A carballeira
era o reino ciclópeo e salvaxe das vacalouras.
Grieih coñecíaas e púñanlle medo os seus cornos e
as súas testas deformes. Eran temidos e formida-
bles estranxeiros. O bosque de abaixo lembraba
arrepiado como un escornabois tronzou polo me-
dio a Booth, o macho máis fero, barrigudo e feden-
cho dos nasicornios todos. Os habitantes do soute-
lo chamábanlle á carballeira: «Grohtegunk, a terra
das grandes bestas».

X. L. MÉNDEZ FERRÍN, 
Percival e outras historias
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PRÁCTICAS DE LINGUA

FICHA 4

ORTOGRAFÍA

1. Pon h nas palabras que o precisen.

• edra • encher
• erdar • ovo
• orfo • arpía
• ucha • ombro
• armonía • inchar
• eroe • ourizo
• onrar • oco
• arpón • erexe
• elmo • endecasílabo
• órreo • úmero
• úmido • ola
• oste • umus

2. Explica o significado de cada un dos elementos
destes pares de palabras.

• habano/abano • hora/ora
• hule/ule • cohorte/corte
• huno/uno • aprehender/aprender

3. Busca nun dicionario sinónimos que empecen
por h- das seguintes palabras e escribe unha
oración con cada un.

• arauto • arrepiante
• orfanato • grego
• coruñés • crebadura
• rabia 'enfermidade' • suposición

4. Enche os ocos con h sempre que sexa preciso.

• apre ensivo • in óspito
• in alar • apre ensión
• in erente • in umano
• ex alar • in odoro
• in usitado • in ibir
• in umar • in activo

• ex umar • ex uberante

• ex ibir • arpa

5. Completa estas oracións coas palabras hai, ai e
aí, segundo corresponda.

• Non se lle oíu un ao poñerlle a inxección.

• Moito tempo que non vou ao cine!

• o tes, sacou todo con sobresaliente e non
presume nada.

• , miña rula, quérote ben.

• que ir á festa do Entroido este ano.

• Vén o día da festa do patrón.

• Na beira do mar moito que ver.

• que ver canta xente vén .

6. Escribe tres palabras que empecen por cada un
destes prefixos gregos.

• hiper- • hemi- 

• homo- • hidro-

� Elixe agora unha palabra con cada prefixo e fai
cadansúa oración.

GRAMÁTICA

7. Introduce o artigo determinado contraído coa
preposición que corresponda nestas oracións.

• Pola mañá saín casa ás oito e media e fun
clase, logo hora recreo tiven

que volver porque esquecera un caderno 
casa.

• Anda sempre carreiras, comendo 
poucos e por iso veces está nervioso.

• Facer as cousas xeito e non toas ou
chou é algo que eles nunca darán apren-

dido.

• Como había moi pouca luz andabamos 
apalpadas, case cegas; foi mágoa que
rompésemos ese floreiro, pero non foi 
mantenta.

8. Fíxate nos relativos mal usados (habitualmente,
cando deben ir precedidos de preposición) e
propón a expresión correcta, con ou sen relati-
vo, para estas oracións.

• Coñeces esa rapaza que lle deron o primeiro
premio de narración?

• O futuro que soñamos pode existir ou non.

Lembra que o h é un signo ortográfico que non
representa ningún son e que se mantén por ra-
zóns etimolóxicas. 
Fíxate na orixe destas palabras galegas:

herba F lat. HERBA

hora F lat. HORA

ermida F lat. EREMITA

irmán F lat. GERMANU
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• Merquei unha novela en galego que a autora
é alemá.

• É por ese motivo que marchou da casa.

• Haiche moita xente que lle gusta estudar pola
noite.

• Coa seriedade que sempre se expresou, non
creo que agora ande con chanzas.

19. Enche os ocos destas oracións coas preposi-
cións e os relativos adecuados.

• Pechou a ventá entrara o paxaro.

• Ten dous amigos se leva moi ben.

• O camiño baixabas á escola desapare-
ceu.

• Velaquí a chave abrín o caixón.

• É o momento pechedes as ventás.

• A vila nacín chámase O Barco de Valde-
orras.

• Os rapaces fuches á escola xa son mo-
zos coma ti.

• Non sei quen é o rapaz me falaches.

• O mundo vivimos está moi contami-
nado.

LÉXICO

10. Na lingua galega, os compostos fórmanse adoi-
to coa combinación verbo + substantivo en plu-
ral, frecuentemente usados para denominar
instrumentos e aparellos.

Sinala unha palabra composta con cada un
dos seguintes substantivos:

• latas F abrelatas

• pasos F
• gotas F
• discos F
• brisas F
• lamas F
• noces F
• ríos F
• rollas F

11. Tamén a toponimia ofrece exemplos abundan-
tes de palabras compostas.

Achega dez topónimos galegos que sexan no-
mes compostos. Por exemplo: A Pontenova.

12. Da lista que aparece ao final deste exercicio,
escolle o vocábulo que corresponda a cada
unha das seguintes definicións, tomadas dun
dicionario.

• Sinal que fan as persoas coas mans, a cabeza
ou os ollos, ou con outra cousa, para expresar
algo sen palabras.

• Aparello en forma de cama portátil, moi lixei-
ra, para levar enfermos ou feridos.

• Deixar unha cousa para máis tarde.

• Querer algo con moitas ganas.

• Conxunto de mobles, roupa e outros obxec-
tos que se utilizan nunha casa.

• Sacar ou saír un tendón ou un óso do seu sitio.

• Apertar cos dedos un pouco de pel facendo
dano.

• Conxunto de restos vexetais, como follas se-
cas, palla, herba, fentos e outras malezas, que
se botan nas cortes dos animais para que es-
tean secos e fagan esterco.

• Queimar ou queimarse unha cousa por fóra.

• Xoguete de madeira de forma case cónica
que se fai bailar lanzándoo cunha corda.

• Agacharse dobrando os xeonllos e aproxi-
mando as nádegas aos calcañares.

• Parte interior dos froitos que non teñen óso.

• Conxunto de residuos que quedan despois de
arder o carbón ou cando se funden os metais.

• Ánimos e forzas para facer algo.

Vocábulos:

aceno escorregar
acugular adiar
anicarse arume
beliscar buxaina
celme cerna
desosar devecer
enxoval escordar
acio escoura
estrume leme
minguar moxenas
nocellos paraxe
acochar angarellas
azos carozo
chamuscar
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PRÁCTICAS DE LINGUA

FICHA 5

ORTOGRAFÍA

1. Introduce c ou cc nos espazos en branco.

• No teatro de opera ións, a a ión desen-
volveuse sen dila ión.

• O dito, esa rapaza ten moi boa di ión e en-
toa ión.

• A solu ión ao problema foi a reprodu ión
das imaxes.

• Teño a convi ión de que a conven ión so-
bre a produ ión láctea foi levada aos medios
de comunica ión con moita discre ión.

• A coali ión dos partidos da oposi ión per-
mitiu presentar a mo ión de censura.

• A subtra ión e a adi ión son dúas opera-
ións matemáticas básicas.

• A adquisi ión de materiais de constru ión
foi a condi ión para a edifica ión do novo
auditorio.

2. Escribe o substantivo abstracto corresponden-
te a estas palabras.

• abstracto F • afecto F
• putrefacto F • estupefacto F
• director F • proxecto F
• adicto F • obxecto F
• extracto F • corrector F
• selecto F • circunspecto F
• predilecto F • acto F
• elector F • perfecto F
• abxecto F • redactor F

� Enuncia a regra ortográfica que se pode dedu-
cir dos exemplos anteriores. Achega outros
cinco casos semellantes.

3. Completa os ocos cos sufixos -encia ou -enza,
segundo conveña.

• nac • pert

• esix • hab

• do • mant

• urx • ferv

• influ • indulx

• viv • dec

• adoles • sent

• lic • pres

• aus • intelix

4. Completa os ocos con -encia ou -iencia segun-
do conveña. 

• apar • ascend
• pac • secu
• refer • evid
• desobed • consc
• vix • abstin
• sufic • proven

5. Crea palabras enchendo os ocos en branco cos
sufixos -ancia ou -anza, segundo conveña.

• relev • toler
• compar • mat
• toler • persever
• inf • ensin
• redund • ignor
• and • orden
• ason • cri

GRAMÁTICA

6. Ordena coherentemente os seguintes parágra-
fos desordenados deste texto.

Nestas vetas adóitanse diferenciar dous grandes
grupos de minerais: a mena, minerais metálicos ou
útiles, e a ganga, minerais sen valor económico que
non son aproveitados.

Convén distinguir a di-
ferenza existente entre
mineral e rocha. Unha
rocha está formada
pola agrupación de dis-
tintos minerais que cons-
titúen masas volumétri-
cas homoxéneas de
certa extensión. 

Nesta GUÍA utilizarase unha noción máis ampla, de for-
ma que se inclúan os minerais combustibles: petróleo e
carbóns, que son de orixe orgánica e non teñen unha
estrutura definida.

Noutros, os minerais for-
man agrupacións moi ca-
racterísticas, e constitúen
corpos máis ou menos ta-
bulares, que se denominan
vetas ou filóns. Así se ato-
pan na maioría dos casos
os minerais metálicos.
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Nalgúns casos atópanse rochas case monomine-
rais, como por exemplo as calcarias, formadas por
unha agrupación maioritaria de individuos, de mi-
neral calcita.
A definición clásica de mineral é: ‘substancia xeral-
mente sólida, inorgánica, de orixe natural, homoxé-
nea, cunha estrutura interna definida e estable’.

J. C. MIRRE, Guía dos minerais de Galicia

� Di as razóns da túa resolución: conectores,
coherencia...

7. Constrúe unha oración a partir destas frases.

• Un estilo claro e puro.
• A dialéctica entre o individuo e a historia.
• O amor, a sorpresa, a desilusión.
• As persoas como aprendices da vida.

(Recollidas da lapela dun libro)

• Máis traballadores feridos en accidentes laborais.
• Brasil, epicentro da crise.
• Os países do Golfo en tensión prebélica.
• Novo xesto das autoridades cubanas.
• Cautela investidora nesta xornada bolsista.
• Toma de posesión do novo alcalde.

(Recollidas de titulares de prensa)

8. Reescribe as oracións evitando un dos nexos que.

• Dixo que tiña que marchar moi cedo. F Dixo
que debía marchar moi cedo.

• Paréceme que non sabe que a biblioteca está
pechada durante o mes de agosto.

• Supoño que ninguén crerá que son culpable. 
• O que queira que o vacinen debe pasar pola

enfermaría. 
• Creo que son poucos os alumnos que poden

aprobar este exame. 
• Anunciounos que estaba a punto de chegar e

que nos traía moitos agasallos. 
• Agardo a que volvas, xa que teño que contar-

che algo importante.

LÉXICO

19. Escolle un dos significados que aparecen ao fi-
nal do exercicio para cada unha das seguintes
frases feitas; trata de explicar ese significado e,
ademais, escribe un enunciado para cada uso.

• Verlle os ollos á curuxa. F
• Ser moi cuco. F
• Facelas os porcos e pagalas os bacoriños. F
• Dar gato por lebre. F
• Verlle as orellas ao lobo. F
• Ceibar os cans na bouza. F
• Estar na horta e non ver as verzas. F
• Xuntar fabas con castañas. F
• Mallar en centeo verde. F
• Estar coma un buxo. F
• Non ser trigo limpo. F
• Non estar o alcacén para gaitas. F
• Sachar os nabos antes de nacer. F
• Saír dun souto para meterse noutro. F

10. Forma tres campos semánticos a partir das de-
nominacións de animais, plantas e árbores dos
exemplos anteriores; engade ti outros termos.

F precipitarse nunha acción
F ser astuto
F estar forte e con saúde
F vivir ao día; enganar a alguén
F sacar a relucir os defectos
F non ser persoa de fiar
F ventar a morte
F ser moi falangueiro
F albiscar un perigo
Fmeterse en dificultades
F dar co miolo da cuestión
F pensar erradamente que unha cousa é

outra
F sementar discordia
F facer algo inutilmente
F botarlles a culpa aos nenos
F construír algo sen base
F non ser o momento propicio
F estar despistado
F non decatarse de nada
F ter moito medo; ser caladoA fraseoloxía, ademais de competencia lingüísti-

ca, dános información cultural e así, por exemplo,
na fraseoloxía galega abundan as referencias á
flora e á fauna do noso medio: carballos, castiñei-
ros, lobos, raposos, vacas, bois...
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PRÁCTICAS DE LINGUA

FICHA 6

ORTOGRAFÍA

1. Completa agora as seguintes oracións.

• Debíame dicir non fixo o que lle mandei.

• E logo non viñeches onte con nós?

• Gustaríame coñecer o do voso comporta-
mento. 

• Ninguén sabe explicar se usan.

• Non se sabe viñeron os romanos, pero po-
demos pensar que foi buscaban o ouro
do noso territorio.

• Souben que ganara o noso equipo o oín
na radio.

• Doucho te quero ben e non hai outro .

• Non tes te preocupar, non é nada grave.

• Preguntou non viñeches ao cine.

• Marcho antes de que chegue non quero
velo.

2. Completa agora estas oracións axeitadamente.

• marches despois de comer chegas ben a
tempo.

• Non te portaches ben, hoxe non vas ao
cine.

• Tesme que dicir fas este prato tan rico.

• Mira ti me foi saír!

• pintaches esta parede?

• Este é o coche fomos de viaxe a Austria.

• non ías ir vela?

• Dime te mancaches.

• ao final aprobaches todas!

3. Completa as seguintes oracións con senón ou
se non segundo corresponda.

• Non o vas conseguir o intentas.

• Non tes que aprendelo de memoria, en-
tendelo ben.

• Pide axuda es capaz ti só.

• Vaise botar a perder o viño todo para de
chover.

• hai avión mañá, teremos que adiar a reu-
nión para a vindeira semana.

• Non é parvo, descoidado.

• Non estou aburrido, con poucas ganas de
troula.

• Fai as cousas amodo, vanche quedar mal.

• Agora amáñao, non o romperas.

GRAMÁTICA

4. Redacta correctamente as seguintes oracións.

• Todo o alumnado teremos unha reunión no re-
creo na biblioteca.

• Perde a vida ao chocar o coche en que viaxaba
e un camión preto de Abadín.

• As bidueiras son árbores de folla caduca que lle
cae en outono.

A elección ortográfica entre porque, por que e por-
qué non é caprichosa, senón que se debe a que
en cada caso a palabra ou palabras teñen catego-
rías gramaticais diferentes.

• Porque é unha conxunción causal que introdu-
ce unha oración subordinada causal.

• Por que é a preposición por seguida do relativo
que (que se pode substituír por outro relativo
como o cal) ou da conxunción que. Así mesmo,
esta forma tamén se corresponde coa preposi-
ción por seguida do pronome interrogativo
que e úsase nas oracións interrogativas. 

• Porqué é un substantivo que significa ‘motivo’,
‘causa’ ou ‘razón’ dalgunha cousa. Ten plural:
porqués.

As grafías conque e con que tamén teñen razóns
similares ás de porque, por que…

• Conque é unha conxunción consecutiva que sig-
nifica ‘así que’, ‘daquela’, ‘logo’ e utilízase sobre
todo en oracións interrogativas e exclamativas.

• Con que é a preposición con seguida do interro-
gativo ou exclamativo que. Así mesmo, esta for-
ma tamén se corresponde coa preposición con
seguida do relativo que (o cal) ou a conxunción
que. Ás veces, expresa unha condición.

• Senón é unha conxunción adversativa ou unha
preposición (equivalente a ‘fóra de’, ‘excepto’,
‘agás’). 

• Se non é unha locución de valor condicional for-
mada pola conxunción se mais o adverbio non.
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• A xente que se somete a un medio de comuni-
cación, un día laboral calquera, alcanza o 93 %
da poboación.

• Nesa publicación recóllese a vida da autora, así
como retallos da súa obra, tanto literaria coma
poética.

• A cruz de pedra mandouse construír polos pais
do home que morrera.

• A min xa varias veces, xogando con el, fixo in-
tentos de morderme, aínda que eu sigo xogan-
do con el.

• Respecto á lingua empregada neste libro é do-
ada de entender.

• Citarei algúns dos artigos que me chamaron a
atención da revista.

5. Distingue os usos correctos e incorrectos do
xerundio; neste último caso propón outra al-
ternativa.

• A policía municipal, rodeando o edificio, impe-
diu que entrasen os manifestantes.

• Collemos o autobús ás cinco, chegando ao es-
tadio sobre as seis.

• Sácase o doce do forno, decorándoo despois
con froitas confeitadas.

• Nesta exposición recóllense os debuxos máis
salientables do concurso, incluíndose entre
eles os premiados.

• Para os alumnos as medidas propostas son ex-
cesivas, considerando ademais que son dema-
siado esixentes.

• Chamou por teléfono ao seu fillo dicíndolle
que volvese o máis axiña posible.

• Preguntoulle ao porteiro pola hora de apertura
obtendo unha resposta evasiva.

• Aínda estando de pé, aguantamos toda a con-
ferencia.

6. Repara nos complementos, directos e indirec-
tos, destas oracións e di se deben ir introduci-
dos ou non pola preposición a; en caso afirma-
tivo fai a corrección que corresponda.

• Presentáronme o irmán da túa amiga.

• Non coñecía os amigos que ían onte canda ti.

• Presionaron tanto os empregados que non se-
cundaron a folga.

• Atopei os meus veciños no aeroporto.

• Os alumnos descoñecen o termo que mellor
define a situación lingüística actual.

• Imos deixar no centro este novo material di-
dáctico para entregar os profesores.

• Temos que visitar esta fin de semana os tíos e
os curmáns.

LÉXICO

7. Di a que poboación ou comarca corresponden
estes xentilicios.

• tudense • chairego
• eumés • carnotán
• focego • muradán
• courelao • negreirés
• cervantego • allaricense
• ribeirao • mariñao

8. Di como se chaman os habitantes de:

• O Carballiño • Vilalba
• Mondoñedo • Carballo
• A Pobra do Caramiñal • Viveiro
• Lalín • Vilagarcía
• Mugardos • Monforte
• Chantada • A Fonsagrada

9. Di como se chaman os habitantes de:

• Canadá • Irán
• Zürich • Romanía
• Moscova • Alentexo
• Finlandia • Mozambique
• Xirona • Nepal
• Alxeria • Bruxelas
• Iemen • Noruega
• Nicaragua • Dinamarca

� Fai unha lista cos diferentes sufixos xentilicios
e achega outros tres exemplos para cada un
deles. Ex. -ense: tudense, focense, lucense...
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PRÁCTICAS DE LINGUA

FICHA 7

ORTOGRAFÍA

1. Completa con demais e de máis segundo corres-
ponda.

• Vin eu só, porque os quedaron na biblio-
teca estudando.

• Comín e agora dóeme a barriga.
• Fai agora a cama, o pode quedar para

mañá.
• Paréceme que xa falei .
• Hai que ser solidarios e pensar nos .

2. Coa axuda dun dicionario, engade outras dúas
palabras que se escriban con cada unha desas
grafías. 

3. Elixe entre estas parellas de palabras a que se
considera correcta en galego.

• kilómetro/quilómetro • wat/vatio
• yarda/iarda • karate/carate
• wáter/váter • yate/iate
• wolframio/volframio • koala/coala
• yen/ien • kimono/quimono
• yac/iac • yogurt/iogur
• kéfir/quefir • yanqui/ianqui
• yuca/iuca • whisky/uisqui

• yo-yó/ioió • walse/valse
• walquiria/valquiria • Euskadi/Euscadi
• ioga/yoga • judoka/iudoca
• judo/iudo • iodo/yodo

GRAMÁTICA

4. Restablece a puntuación suprimida nestes pa-
rágrafos; ten en conta que a versión orixinal
constaba de sete oracións.

Cando chegaba a
primavera mamá
decidía que había
que facerme un
pantalón novo de
peto para as festas
vindeiras e coa
mesma mandába-
me a tomar as me-
didas á costureira
a señora Marisa 
vivía na Caeira nunha casa empoleirada sobre a ría e
rodeada de ameixeiras recentemente florecidas
Coas ameixeiras sempre tratei e aínda agora mimo
especialmente unha case centenaria no eido de Ber-
tamiráns este último outono un vento rabiado ba-
teu nela tanto que a derreou fica alí ferida contra un
buxo solidario que lle fai de almofada ao vello toro
temo que esta primavera xa non floreza no seu tem-
po daba unhas ameixas douradas enchoupadas de
azucrados zumes hai que comelas con babeiro dixo
un día unha veciña agradecida polo manxar

X. M. GARCÍA. TRIGO, Extintos básicos.

5. Introduce neste texto os conectores que figu-
ran desordenados ao final da actividade e co-
menta o valor que presentan.

, o clima é o factor que condiciona dun xeito
máis forte as características da rede hidrográfica ga-
lega. Os nosos ríos constitúen unha nidia expresión
dos caracteres climáticos de Galicia e traducen di-
rectamente nos seus réximes esas mesmas variables
climáticas.

Demais é un indefinido que equivale a ‘os outros’,
‘o resto’; tamén se pode dicir ‘os máis’.
De máis é unha locución adverbial de cantidade
formada pola preposición de e o adverbio máis.
Equivale a ‘de sobra’, ‘demasiado’, ‘en exceso’.

En galego, as grafías j, k, w e y soamente se usan
en palabras de orixe estranxeira e nos antropóni-
mos (Joyce, Wagner) e topónimos estranxeiros
(York, Jersey, Washington…). Ex.:

jazz, jeep… / kamikaze, kiwi, párkinson / walk-
man, whisky / yiddish, rugby

Nalgúns casos, estas palabras estranxeiras adáp-
tanse ao galego substituíndo w por v, y por i ou k
por qu.
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, na vertente cantábrica, que amosa o clima
máis puramente oceánico de Galicia e ofrece, ,
a maior regularidade térmica e pluviométrica, os
ríos responden perfectamente a estas condicións.

, estas correntes fluviais presentan un caudal re-
lativo medio anual que nos dá unha media de case
26 l/seg/km2, en tanto que a media dos seus coefi-
cientes mensuais de caudal correspondentes á estia-
xe é de 0,28.

, os ríos que se botan nas Rías Baixas, desde o
Tambre ao Miño, sometidos xa a notables influen-
cias mediterráneas malia recibiren de cheo as depre-
sións atlánticas, acusan apreciables estiaxes. , a
media dos coeficientes mensuais de caudal no perí-
odo de augas máis baixas é nestes cursos fluviais de
tan só 0,13, cando os seus caudais relativos medios
anuais ofrecen unha media duns 40 l/seg/km2.

F. RÍO BARJA e F. RODRÍGUEZ LESTEGÁS, 
Os ríos galegos.

Conectores: deste xeito

polo tanto

pola contra

en realidade

así

en efecto

LÉXICO

6. Como xa sabes, as metáforas, igual ca as frases fei-
tas, constitúen significados implícitos –e non lite-
rais– que hai que deducir do texto.

Localiza e explica as seguintes metáforas da lin-
gua común.

• Parecía que, dun momento a outro, os empre-
gados se lle ían subir á crista ao xefe.

• O pan, con ollos; o queixo, sen ollos; e o viño,
que salte aos ollos.

• A selva amazónica constitúe o pulmón do no-
so planeta.

• Por mor do traballo ten desviada a columna
vertebral.

• Ese home é un toxo e, aínda por riba, sempre
está á defensiva.

• No meu pequeno horto teño dez pés de pata-
cas, unhas cantas leitugas e dúas ou tres cabe-
zas de allos.

7. Nos textos literarios tamén se rexistran metáforas,
máis abundantes e complexas.

Comenta as existentes nos seguintes versos. 

Carabela xeada,
pantasma:
teño os teus tesouros,
as túas furnas,
os teus mortos.
O roncón do Norde,
o punteiro no doce val
dunha gaita de dura pedra.
Ou Galicia a inmóbil,
lonxana, envisa,
soñando diante dun reló de pedra
que un sol esmacelado move.

LUÍS PIMENTEL

Quíxente tanto meniña, 
tívenche tan gran amor,
que para min eras lúa,
branca aurora e claro sol,
auga limpa en fresca fonte,
rosa do xardín de Dios,
alentiño do meu peito,
vida do meu corazón.

ROSALÍA DE CASTRO

A mesma chuvia, vertical cítola,
non baixa desde Deus, sube da gaita.

LUZ POZO

8. Caracteriza metaforicamente a Galicia, a un mo-
zo ou a unha moza.

9. As linguaxes específicas, coma a deportiva, ta-
mén utilizan a miúdo a metáfora e outros recur-
sos léxicos e semánticos.

Sinala –coma no primeiro exemplo– que tipo de
recurso constitúe o emprego destes termos.

• coiro F balón, metonimia baseada no material
con que está feito.

• céspede (= campo de xogo) F
• pechacancelas (= último da clasificación) F
• esférico (= balón) F
• abanico (disposición dos ciclistas en forma de

abano) F
• ariete (= atacante) F
• autobús (= último grupo de ciclistas) F
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