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1. Clasifica: 

Porta- col- natureza- pexego- sala- carballo- conserxe- noz- ben- vertebrados- fungo- 

montañoso 

MONOSÍLABAS BISÍLABAS TRISÍLABAS POLISÍLABAS 

    

 

 

 

 

 

 

 

2. Rodea a sílaba tónica de cada palabra e logo clasifícaas: 

Medrar- algas- arbusto- carácter- células- ecolóxico- nutrición- ciprés- natural- osíxeno- 

folla- píntega. 

AGUDAS GRAVES ESDRÚXULAS 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

3. Escribe a palabra sinónima en cada caso. 

Mozo: antigo- xove- rapaz- neno. 

Núa: vestida- cómoda- esperta- espida. 

Noxento: repugnante- fedorento- viscoso- doce. 

Vixiar: xaxuar- asexar- ver- mirar. 

 

4. Pon tilde ás palabras que o precisen. 

Tunel- panel- castelan- xardin- analise- azul- xapones- paspallas- mecanico- marcador- 

cempes- funil- cristal- cafe- caravel- irlandes- limons- autobus- reves- metal-irman- 

seculo- reptil- pulmons- torax- marques- necora- lampada- lentes- pantalons 
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5. Relaciona cada palabra co seu contrario. 

Freconte            alegrar                                               mellorar              basto 

Atolado             sucidade                                            aforrar                 dificultade 

Aflixir               insólito                                              apertar                  empeorar 

Limpeza            dereito                                               facilidade             gastar 

Revés                axuizado                                             delicado               afrouxar 

 

6. Corrixe os erros de concordancia entre suxeito e predicado e reescribe as oracións 

correctamente. 

As arañas fixo as teas no teito: 

O meu amigo chámanse Xaime e Lucía: 

Carlos estudian bioloxía na universidade de Santiago: 

Ela bañánronse na Praia: 

 

7. Completa: 

Xerminación- nenúfar- conífera- pirámide- número- acróbata- ecolóxico- tulipán- 

carnívoro- estolón- fotosíntese- bulbo- pastel- plantas- ciencia- lapis- facer- talo- fotos 

 

AGUDAS GRAVES ESDRÚXULAS 

Con acento 

gráfico 

Sen acento  

gráfico 

Con acento 

gráfico 

Sen acento 

gráfico 
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8. Le os significados da palabra xogo. Despois indica cal é a acepción que lle 

corresponde a cada oración. 

 

 

 

 

 

___ Merquei un xogo de ferramentas. 

___ Feriuse e non fai ben o xogo de xeonllo. 

___ As damas son un xogo de mesa. 

___ O pantalón faille  xogo coa camisa. 

 

9. Completa: 

SUBSTANTIVOS COMÚN/PROPIO INDIVIDUAL/COLECTIVO CONCRETO/ABSTRACTO 

Brais    

Leña    

Equipo    

Bondade    

Ducia    

Carballeira    

 

10. Pon en feminino. 

Anfitrión: 

Artesán: 

Noivo: 

Cabalo: 

Xogo (substantivo): 1. Actividade que serve para divertir as persoas. 

2. Conxunto de cousas que se usan para un mesmo fin.  

3. Combinación de cousas que produce un efecto agradable. 

4.Movemento que teñen as partes de algo se están unidas entre sí. 
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Egua: 

Bisavó: 

Can: 

Lector: 

 

11. Clasifica: 

Sangue- cristais- curmás- leite- ponte- culler- cancións- estrelas- leiras- mestre- friaxe- 

labregos 

MASCULINOS FEMININOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Escribe en plural. 

Escribirei a carta e a postal: 

Mercarei un lapis e papel: 

Regalareille o libro e o estoxo: 

A miña flor preferida é o caravel: 

 

13. Analiza: 

Ollo- delgado-mel- vermello- ourensás- estudioso- louro- risoño- sombreiro- Uxía- 

maceira- gabiáns- colmea- paneis- atlético- amarelo 

 TIPO DE 

PALABRA 

XÉNERO NÚMERO 

Ollo    
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14. Clasifica en ditongo e hiato. 

Guía- preamar- antibiótico- peito- laúde- coador- maínzo- bois- axóuxere- 

farmacéutico- casarío- moucho 

 

 

 

 

 

 

 

15. Completa cos artigos correspondentes. 

- Compraremos _____ caramelos e globos na tenda da esquina. 

- Debes seguir _____ frecha azul. 

- ¿Les _____ cómic durante o recreo? 

- Vou preparar _____ comida. 

- Escribiremos ____ carta despois de cear. 

- Imos a ver _____ película esta tarde. 
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16. Completa coas contraccións indicadas entre paréntese. 

Onte fun ______ (con + os) meus curmáns ______ (a + o) cine e vimos unha película 

xenial. Cando saímos ______ (de + o) cine, merendamos ______ (en + unha) cafetería e 

volvemos a caa ______ (en + o) autobús. Hoxe ______ (por +a) mañá escoitei ______ 

(en + a) radio que o protagonista ______ (de + a) película veu a España para recoller un 

premio. 

 

17. Clasifica: 

Imprimir- deserto- incensó- incapaz- rebotar- imperdoable- remollar- incrible- 

desacordo- rebelde- reproche- descoidar- refacer- anticonxelante- subterráneo- ultramar 

TEÑEN PREFIXO NON TEÑEN PREFIXO 

 

 

 

 

 

 

18. Clasifica os adxectivos: 

- O libro e interesante. 

- A rosca é máis doce ca o pan. 

- O globo está menos inchado ca o teu. 

- Adrián están tan ledo coma min. 

- O can están anoxado. 

- A tartaruga é lentísima. 

- Helena é máis festeira. 

- A bolboreta é moi grande. 

GRAO POSITIVO GRAO COMPARTATIVO GRAO SUPERLATIVO 
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19. Pon os acentos gráficos que faltan. 

- As perdas economicas provocadas polo furacan superaron os nove millons de dolares. 

- Simon Bolivar foi un celebre lider miliar suramericano. 

- A miña irma Monica mercou onte un novo ordenador portatil. 

- A final da categoria da infantis disputarona un equipo de Marin e outro de Lalin. 

- O consul aleman foi levado ao hospital en helicoptero porque tiña fortes dores no torax. 

- Debaixo dos coxins atopei un boligrafo, un telefono mobil e unha lata de mexillons. 

 

20. Pon os acentos diacríticos que falten. 

Acabouse o leite, compre mercalo para almorzar maña. 

El non me da a bola para poder xogar. 

María fíxolle o no, mais seu irmán caeu ou pe da fonte porque levaba moita presa. 

Fun o cine so, mais gustaríame ir con vos. 

Non quero mais bola, prefiro froita. 

Rompeulle o oso da pola o caer da pola. 

 

21. Localiza os pronomes persoais nas seguintes oracións. Indica se son tónicos ou 

átonos. 

Nós temos fame. 

Ela non os garda. 

Gústanme as uvas. 

Ese libro é para ti. 

Díxenche a verdade. 



LG. AULA DE APOIO 

 

8 

 

Ninguén o sabe. 

Luis é máis baixo cae la. 

¿Quen nos chamou?. 

¡Canto me dou!. 

Algo che contaron. 

 

22. Identifica a raíz e as desinencias das seguintes formas verbais: 

Estudará              varrerán                  dividiría                   falou                      cantasen      

 

 

23. Analiza: 

VERBO Conxugación Persoa Tempo Modo 

Andamos     

Corrín     

Recibirás     

Viviría     

varra     

Partísemos     

Andaren     

 

24. Identifica os adverbios das seguintes oracións e di que tipo son. 

Naquel bar había bastante xente o sábado pola tarde. 

Penso que eles chegarán o luns, ou quizais o martes. 

Non quero máis bolígrafos, xa teño moitos. 

Hoxe os bocadillos saéronnos gratis, convidounos Miguel. 

Non, eu non penso acompañarvos ó fútbol. 

Antón chegou onte, bastante tarde e moi nervioso. 

Veu paseniño pola rúa nova. 
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25. Subliña todas as preposicións e locucións prepositivas destas oracións. Ten en conta 

que poden aparecer formando contraccións. 

Segundo dixo Antón, a avoa estaba deitada enriba do sofá. 

Desde mañá residirei permanentemente en Lugo, agás no verán. 

Collede a rúa que vai cara á catedral ata o primeiro cruzamento. 

Presentouse perante o xuez moi preocupado. 

Malia o mal tempo, chegou canda seu irmán. 

Deixou o libro sobre a mesa e despois foi a carón do seu irmán. 

 

27. Pon as maiúsculas que falten. 

 

 

 


