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SEMANA 1: NA BUSCA DE EMPREGO 
 

O PARO 
 
O paro é un dos grandes problemas da nosa sociedade e cáusalles 
graves prexuízos ás persoas que o sofren: problemas económicos, 
problemas persoais e sociais. O dereito ao traballo é un dereito 
fundamental de todas as persoas. O traballo desenvolve e 
perfecciona as nosas capacidades, crea riqueza e axuda a que 
evolucione a sociedade. É un medio de subsistencia, pero tamén un 
medio de integración social. As persoas que traballan conseguen 
crear riqueza que, pola súa vez, serve para mellorar as condicións 
de todo o país. Esta riqueza distribúese primeiro en forma de 
salarios e, despois, en forma de pensións, obras públicas, escolas, 
hospitais, etc. 
 

 
 
A sociedade actual caracterízase polos continuos cambios. Cambian 
as condicións de traballo, aparecen novas tecnoloxías e profesións 
e tamén unha maior especialización no campo laboral. Un traballo 
antes era para toda a vida, mentres que agora a competitividade 
laboral é tan grande que as empresas ofrecen contratos de duración 
temporal. O lugar de traballo anteriormente era fixo, mentres que 
agora é variable, o que obriga o traballador a estar disposto a unha 
maior mobilidade xeográfica. Tamén antes as competencias e as 
habilidades que se lles esixían aos traballadores eran moito máis 
estables, mentres que hoxe en día se esixe un perfil máis completo 
e moito máis aberto para adaptarse ás necesidades das empresas. 
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Atopar un emprego resulta cada vez máis difícil, especialmente para 
as persoas con escasa preparación, os mozos sen experiencia 
laboral, as mulleres e as persoas de máis de 50 anos que perdesen 
o seu anterior traballo. 
 
Non obstante, sempre atopan emprego con máis facilidade as 
persoas que se adaptan ás esixencias do mercado de traballo, 
aquelas que se manteñen activas, se informan e utilizan todos os 
recursos e métodos de busca de emprego existentes. 
 

 
FALAMOS 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Os parados recibirán íntegra a súa primeira nómina 
 
 O Consello de Ministros aprobou hoxe un real decreto polo que se 
simplifican os trámites administrativos para cobrar o desemprego, o 
que supón un cambio na xestión das prestacións por parte do 
Servizo Público de Emprego Estatal que podería beneficiar a máis 
de tres millóns de persoas. 
 Unha das novidades máis destacadas é que os beneficiarios das 
prestacións poderán recibir íntegra a súa nómina ao eliminarse a 
retención dos dez primeiros días de prestación. 
 
Madrid, 25 febreiro de 2006 (Europa Press) 

 
1. Cre que estar sen traballo remunerado é igual que "non facer nada"? 
 
2. Cal cre que é o tempo medio que necesita un parado para atopar un 
novo emprego? Un ano, dous, quizais menos? 
 
3. Que requisitos mínimos se deben cumprir para recibir as prestacións 
por desemprego? 
 
 4. Por canto tempo recibe un traballador en paro as prestacións por 
desemprego? 
 
5. Cre que as oficinas de emprego lles axudan o suficiente ás persoas en 
busca de emprego? Que outras medidas se poderían tomar para axudar o 
parado? 
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LEMOS E ESCRIBIMOS 
 

1. Que tipo de problemas pode sufrir unha persoa que perde o seu 
traballo? 

 
2. Lea a noticia "Os parados recibirán íntegra a súa primeira nómina". 

 
Que opina destas últimas medidas que tomou o Goberno? 
Cre que son suficientes? 

 
 
 
3. Neste texto hai catro oracións. Escriba cada oración nunha liña á 

parte. 
 
 

 
 
 
 
 
      Anote o número de palabras que ten cada oración. 
 
 
 

4. Observe esta oración: 
 
Un posto de traballo antes era de duración indefinida. 
 
Explique en poucas palabras o significado da palabra en grosa. 
 _____________________________________________ 
 
5. Lea novamente o texto. Que significa mobilidade xeográfica? 

Subliñe a resposta correcta. 
 

  ▪ Disposición para mudarse de lugar. 
  ▪ Corremento de terras. 
  ▪ Folga de traballadores. 
 

O paro é un dos grandes problemas da nosa sociedade. O dereito 
ao traballo é un dereito fundamental de todas as persoas. O 
traballo desenvolve e perfecciona as capacidades das persoas. O 
traballo crea riqueza e axuda a que evolucione a sociedade. 



 6

 
 
6. Ordene as seguintes palabras para formar unha oración: 
 

Recibirán os a súa parados nómina íntegra primeira 
           ______________________________________________________ 
 

7. Ordene alfabeticamente estas palabras: 
 
      Subsistencia integración tecnoloxía competitividade experiencia 
 
8. Fíxese neste titular de noticia e invente as respostas ás preguntas: 

 
Acode á oficina de emprego e sae feliz. 

 
     Quen acudiu á oficina de emprego? 
     Onde e cando pasou? 
     Por que estaba esa persoa feliz? 

 
    Coas respostas que dea, redacte no seu caderno a noticia como se fose            
     un xornalista. 
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LÉXICO: OS ANTÓNIMOS 
 
As palabras antónimas son as que expresan significados contrarios. 
Por exemplo: traballador/lacazán 
                       empregar/despedir 
                       compra/venda 
 
Tamén se forman palabras antónimas engadindo os prefixos: des-,  
i-, in- ou im-. 
Por exemplo: facer/desfacer 
                           visible/invisible 
                           regular/irregular 
                           posible/imposible 
 

1. Forme parellas de antónimos coas seguintes palabras: 
          perder, xeneroso, vencer, engurrado, educado, egoísta, liso, groseiro. 

 
2. Complete o cadro cos antónimos das seguintes palabras: 

cargar, permeable, pregar, prudente, tapar, sensible. 
 
 

Co prefixo des- Co prefixo imp- 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
3. Copie no seu caderno as oracións substituíndo as palabras destacadas 

 polos seus antónimos e comprobe como cambia o seu significado. 
 
  Pedro nunca axuda nas tarefas domésticas. 
  O ano pasado compramos un coche. 
  Rematou o traballo o venres. 
 

4. Busque no dicionario cinco palabras que empecen polo prefixo i- e 
escríbaas xunto aos seus antónimos. 
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5. Suprima o prefixo das seguintes palabras para formar o seu antónimo. 
Por exemplo: desobedecer/obedecer. 

 
    Imperecedoiro, ilexítimo, desenfundar, insuficiente, ilóxico,     
    imparcial. 

  
ORTOGRAFÍA: O USO DAS PARÉNTESES ( ) 

 
 Úsase a paréntese: 
 
▪ Cando se interrompe un escrito para facer unha aclaración. 
 
 Por exemplo: Aquel home (a pesar da súa aparencia de santo)  
comezou a berrar. 
 
▪ Para encerrar datos ou explicacións de abreviaturas. 
 
 Por exemplo: Naquela época (1940) a fame era unha 
protagonista importante na sociedade española. 
 
 O INEM (Instituto Nacional de Emprego) xestiona os subsidios 
de desemprego. 
 

1. Coloque parénteses nestas frases, segundo crea conveniente. 
 

O meu irmán o máis pequeno está no paro. 
Quero sorrir aínda que non sempre o consigo malia a miña tristura. 
O home da esquina pai de Xoán conseguiume un traballo. 

 
 

2. Escriba entre parénteses o significado destas siglas. 
 
  A ONCE (.................................) é unha organización non   
gobernamental. 
  O INI (..............................) fomenta a creación de novos postos de 
traballo. 
  A UXT (.....................) controla o aumento das listas do paro. 

      Todos os traballadores teñen dereito á SS (....................) 
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3. Escriba as datas que faltan nestas oracións. 
 

O descubrimento de América (.........) cambiou a historia de España. 
 
A Guerra Civil Española (.........) tróuxolles fame e dor aos 
españois. 
 
O inicio do século XXI (......) non solucionou o problema do paro. 
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A BUSCA DE EMPREGO 
 

Atopar emprego non é unha 
tarefa doada. A enorme 
competencia e os constantes 
cambios que está a sufrir o 
mercado laboral fan que a miúdo 
sexa un labor difícil e frustrante. 

 De todos os xeitos, hai unha 
serie de cousas que facilitan 
atopar un traballo: unha boa 
información sobre o mercado 
laboral, un bo nivel de formación 
académica e profesional e o 
dominio dalgunhas técnicas e 
ferramentas de busca de 
emprego. 

 
Atopar traballo non só 

depende do individuo. Hai que ter 
en conta dous tipos de factores: 
os factores externos, que non se 
poden controlar, tales como a 
situación actual do mercado de 
traballo, a crise económica, a 
sorte, etc., e os factores internos, 
que si dependen de nós, como a 
motivación, a autoestima, a 
formación continua, etc. 

 
  A busca de emprego supón un 
grande esforzo, tanto físico coma 
psicolóxico. Por esa razón é de 
grande axuda ter un mínimo 
coñecemento dun mesmo, 
marcarnos uns obxectivos 
sempre de acordo coa nosa 
preparación e posibilidades reais 
e ser conscientes das nosas 
propias limitacións. Deste xeito, a 
busca resultará moito máis 
sinxela. 
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FALAMOS 
 
 

 
 
"Atopar traballo é un traballo" 
 
Este é un exemplo de axuda dos moitos que circulan por internet, con técnicas 
e consellos para as persoas desempregadas. 
 
CÓMO BUSCAR EMPREGO? 
 
A busca de emprego é un traballo en si mesmo. 
 
Debes seguir, de forma rigorosa, unhas pautas de actuación básicas para orientar 
dende o principio a túa busca e conseguir unha maior efectividade nos resultados. 
 

1. Coñécete. Realiza unha análise exhaustiva dos teus puntos fortes e débiles. É 
unha información necesaria para que, posteriormente, definas o teu obxectivo 
profesional. Tamén che será moi útil nas entrevistas de traballo porque moitas 
preguntas van ir dirixidas a ese aspecto: a túa personalidade. 

2. Define o teu obxectivo profesional. Repasa os teus coñecementos e 
experiencia profesional e determina que queres e que podes facer. 

3. Realiza un estudo da situación actual do mercado laboral, que empresas 
ofrecen emprego e que postos de traballo son os que se demandan. 

4. Despois de realizar esta análise, selecciona as ofertas e empresas ás que 
vas dirixirte. Serán aquelas que consideres que cumpren as túas expectativas 
profesionais e se axusten máis ao teu perfil persoal e profesional. 

5. É agora cando empeza a fase de contactar coas empresas que seleccionaches. 
O medio utilizado virá concretado pola empresa no seu anuncio (teléfono, 
correo,e-mail, etc. Se a túa candidatura é espontánea (diríxeste a unha 
empresa que non ten necesidade actual de cubrir ese posto) serás ti quen 
determine a forma de contacto. 

 
 

1. Por que cre que resulta difícil atopar traballo? 
 
2. Que tipo de traballos teñen maior demanda por parte das empresas? 
 
3. Quen atopa traballo máis doadamente? Unha persoa máis cualificada 
ou unha persoa con maior experiencia profesional? 
 
4. A quen lle resulta máis difícil atopar emprego: ao home ou á muller? 
 
5. Cre no factor sorte? Que outros factores inflúen á hora de atopar un 
posto de traballo? 
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LEMOS E ESCRIBIMOS 
 

1. Para atopar traballo é necesaria unha actitude activa e positiva, que 
    esixe constancia e resistencia ao desánimo. Que outros consellos se 
    lle ocorren para ofrecerlle a unha persoa en paro? 
 
2. De acordo co primeiro texto, que tres cousas facilitan a busca de 

emprego? 
 
3. De acordo con ese mesmo texto, cales son os factores externos que 

inflúen na busca de traballo? 
 
4. Intente poñerse na súa situación. Ensaie cun compañeiro as medidas 

que se han tomar para evitar o desalento e a frustración. 
 

5. No primeiro texto aparece a palabra autoestima. Consulte no 
dicionario o seu significado. 
 
A autoestima é ___________________________________________ 
_______________________________________________________ 

 
6. Busque no primeiro texto unha palabra que empece por cada letra. 
 

F _______________ H _______________ L _____________ 
 
N ______________ B _______________ P _____________ 

 
7. Lea o segundo texto novamente ("Atopar traballo é un traballo"). 

Conteste despois: que fai falta saber para buscar traballo de xeito 
eficaz? 
 
En primeiro lugar ____________________________________ 
En segundo lugar___________________________________ 
Pero tamén ______________________________________ 
Deste xeito ____________________________________ 
 

8. Estas son algunhas calidades dun bo traballador. Copie e complete. 
 
   Un traballador con vontade.                     Un traballador voluntarioso 

       Un traballador con enxeño  __________________________________ 
       Un traballador con ambición  _________________________________   
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9. Escriba o nome de cinco accións que pode facer unha persoa 
         desempregada para lograr un emprego. Forme unha oración con cada 
         unha das palabras que escribiu. 
 
         Exemplo: buscar, enviar, dirixirse, ler... 
 

10.  Continúe esta historia cun desenlace feliz. 
 

A tenda do señor González fora un negocio moi rendible.         
Ultimamente, non obstante, xa non producía tantos beneficios; 
mesmo ocasionaba perdas. Estaba pensando en despedir a Pedro, bo 
traballador e fiel amigo... 
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GRAMÁTICA: OS PRONOMES PERSOAIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 Eu son a persoa que fala. 
 
Nós somos as persoas 
que falamos. 
 
Ti es a persoa que escoita. 
 
Vós sodes as persoas 
que escoitades. 
 
 
El/ela é a persoa da que falamos. 
 
Eles/as son as persoas das que falamos. 
 
 
 
 

Si, ti es moi 
maior, pero 
eu aínda son 
a túa nai. 

Eu xa son 
maior! 
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As palabras eu, ti, el/ela, nós/nós, vós/vós, eles/elas son pronomes 
persoais e indícannos as persoas que realizan a acción do verbo e o 
seu número. 
 

PRONOMES PERSOAIS 
 
1.ª PERSOA Eu nós, nós 

 
2.ª PERSOA ti, vostede vós, vós 

 
3.ª PERSOA el, ela eles elas 

 
 
 
AGORA VOSTEDE 
 

1. Observe o exemplo e escriba, ao lado de cada forma verbal, o 
pronome que lle corresponda: 

 
        Eu traballo 
        Ti traballas                              
        El/ela traballa 
        Nós traballamos 
        Vós traballades 
        Eles/as traballan 
 
         _____ falas _______ emprego 
 
        _____ discutimos ______ choran 
 
         _____ negociades ______ contrata 
  
         _____ defenden ______ pagan 
 
 
 
 

2. Faga unha pequena redacción sobre o tema "Un día na miña vida". A 
continuación, anote os pronomes que lle correspondan a cada forma 
verbal que utilizase. 
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OFERTAS DE EMPREGO 
 
Buscar traballo é un proceso e, para facelo ben, hai que seguir uns 
pasos. O primeiro paso será definir o noso obxectivo profesional. As 
empresas buscan persoas cunha idea clara da actividade 
profesional que lles gustaría realizar e que reúnan os requisitos 
necesarios para desempeñala con eficacia. O candidato que está 
disposto a traballar "do que sexa" non adoita ser o candidato que 
demandan as empresas. Polo tanto, antes de empezar a buscar 
traballo é importante dedicar algún tempo a estudar as ofertas de 

emprego do noso 
interese e ver ata que 
punto coinciden coa 
nosa formación e a 
nosa experiencia. 

 
O seguinte paso é 
localizar o maior 
número de ofertas de 
emprego a través de 
todos os medios 
posibles: prensa xeral 
(local, nacional) e 
especializada, bolsas 

de traballo dos centros escolares, dos colexios profesionais, 
taboleiros de anuncios de hipermercados e demais comercios, 
internet, empresas de selección de persoal, empresas de traballo 
temporal (ETT), os servizos públicos de emprego, etc. Sen esquecer 
os contactos persoais: amigos, familiares, antigos profesores, 
coñecidos que, aínda que non nos consigan un traballo 
directamente, si poidan facernos de ponte con outras persoas, é 
dicir, que funcione o sistema boca a boca que nos permita conseguir 
o desexado traballo. 

 
Cantas máis fontes contactemos mellor. Seguro que algunha delas 
se interesará por coñecernos e será entón cando nos debamos 
enfrontar á que probablemente é a fase decisiva da selección: a 
entrevista. 
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FALAMOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LEMOS E ESCRIBIMOS 
 

1. Cales son os dous primeiros pasos que debemos dar cando estamos a 
buscar traballo? 

 
 
 
 
 
 
 
2. Lea novamente o texto e subliñe as palabras ou as frases que lle 
 parezan máis importantes. A continuación, faga un resumo. 
 
 
 
 
 

 
1. Por que cre que as empresas non buscan un candidato que poida 
traballar do que sexa? 
 
2. Coñece algunha publicación que se especialice na busca de emprego? 
É local ou nacional? 
 
3. En que outros taboleiros de anuncios de institucións locais se pode 
atopar información? 
 
4. Coñece o funcionamento das ETT? Cre que son útiles? 
 
5. Que opina do sistema de busca boca a boca? Cre que é eficaz? 
 
6. Como podemos distinguir os anuncios de prensa serios dos 
enganosos? 
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3. Busque os distintos significados destas palabras da lectura e 
 escriba unha frase con cada unha: 
 
  Obxectivo candidato oferta canles 

 
 
 
 
 

4. Escriba tres oracións diferentes coa palabra traballo. 
 
 
 
 

 
5.  Busque os sinónimos destas palabras: 
 

Por exemplo: utensilio, ferramenta, instrumento. 
 
traballo _________________________________________ 
 
empresa ________________________________________ 
 
prensa ________________________________________ 

 
6. Escriba, xunto a cada profesión, o utensilio que se utiliza: bisturí, 

agulla, serra, paleta, pincel. 
 

Modista  
Pintor  
Cirurxián  
Carpinteiro  
Albanel  

 
 

7. Relacione as profesións anteriores coas seguintes accións (aparecen 
dúas accións por cada profesión): bordar, encalar, curar, pintar, 
edificar, operar, serrar,  zurcir, cravar,  sombrear. 
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8. Escriba unha frase para cada unha destas palabras 
 

Presidente ________________________________ 
Director ________________________________ 
Xefe ________________________________ 

 
9. Escriba os oficios correspondentes. Por exemplo: transporte-

transportista. 
 
 deporte ___________ ollo _____________ arte _____________ 
 
 masaxe ___________ ciclismo ________ dente ___________ 
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XOGOS COA LINGUAXE: REFRÁNS 
 
Os refráns son frases populares, sentenciosa e agudas, que reflicten 
a experiencia das xentes sobre algún tema en concreto. Por 
exemplo, hai refráns sobre o tempo, sobre o matrimonio, sobre os 
oficios, sobre o sentido da vida... 
 

 
 
Como é lóxico, hai moitos refráns e ditos sobre o mundo do traballo 
e dos oficios, porque iso é parte fundamental da nosa vida. Pero, 
como é natural, non atoparemos refráns sobre profesións actuais 
(informáticos, especialidades médicas, etc.) senón, sobre todo, de 
oficios tradicionais: labregos, ferreiros, olleiros, canteiros, etc. 
 
Aquí ten algúns refráns relacionados cos oficios tradicionais. 

Estamos nunha terra tan bruta que o que non traballa non manduca. 

Quen non traballa, non ten migalla. 

 Na terra do meu home, o que non traballa  non come. 

Quen ten oficio, ten beneficio. 

 Home de moitos oficios, pouca ganancia. 

Sete oficios tiña Xan e de ningún gañaba o pan. 

Abondan os refráns sobre os traballos do campo: 
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Cando oias a rula rular é o cuco cucar, colle o teu sachín e vai 
sementar. 
 
Por San Marcos nin  sementado nin nos sacos. 
  
O que queira boa vendima facer, que se poña en setembro a 
recoller. 
  
En marzo, podar e cavar, que o que poda en abril ese é ruín. 
  
O que queira bo inverno pasar, que non deixe en agosto de mallar. 
  
A horta en outono mantén o seu dono. 
  
No mes dos mortos non mondes os teus hortos. 
  
A maioría dos refráns están construídos en dúas partes, que adoitan 
rimar entre si  e ter a musicalidade e o ritmo dos versos ou das 
cancións. 
 

1. Lea e comente estes refráns cos compañeiros. 
 
 
2. Trate de recordar refráns relacionados cos diferentes oficios. 

Escríbaos e coménteos cos compañeiros. 
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TEXTO LITERARIO 
 
Contos por palabras Agustín Fernández Paz 

 

 
 
 
 
 
 
 

Agustín Fernández Paz naceu en Vilalba (Lugo). Perito industrial mecánico, 
mestre de ensino primario, licenciado en Ciencias da Educación. Na 
actualidade, é profesor de Lingua e Literatura Galega. En 1990, obtivo o 
Premio Lazarillo por Contos por palabras, publicado na serie Ouro de Barco 
de Vapor. O libro está composto de cinco relatos cheos de fantasía e humor, 
localizados en Galicia, que xorden da lectura de anuncios por palabras por 
parte do autor. 
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TÉCNICAS DE COMPOSICIÓN ESCRITA: ANUNCIOS 
POR PALABRAS DE OFERTA OU DEMANDA DE 
TRABALLO 
 
Os anuncios en prensa son un método moi utilizado polas empresas 
para cubrir postos de traballo. Tamén o utilizan persoas que buscan 
emprego para ofrecer os seus servizos. Ten algúns destes ao 
principio desta unidade. 
Á hora de ler un anuncio de emprego en prensa, é importante poñer 
atención nos seguintes aspectos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Nome da empresa (se o houbese). 
-Posto que se ofrece: tarefas, responsabilidades. 
-Requisitos, condicións que se han de cumprir para poder aspirar ao 
posto. 
-Condicións que se valoran,pero que non son imprescindibles. 
 
Normalmente, os anuncios pídennos unha resposta por correo, 
aínda que en ocasións se realice por vía telefónica, ou ben mesmo 
presentándose persoalmente. 
 

4 MOZOS OU MOZAS 
 20-26 ANOS   1600 EUROS/MES 
Empresa internacional, altamente recoñecida, 
selecciona 4 mozos que queiran formarse e 
traballar como vendedores, para integrarse no 
seu equipo comercial da Coruña. 
 
OFRECEMOS: 
 
Contrato laboral con alta na Seguridade Social 
Ingresos anuais mínimos de 25.000 € (fixo + 
variable)/ Integración nunca GRAN EMPRESA, 
que lles facilitará proxección 
profesional./Ensinanza práctica personalizada 
(non se precisa experiencia)/ Posibilidade de 
promoción. 
 
REQUERIMOS: 
Habilidades comunicativas, nivel cultural medio e 
dispoñibilidade total (a idade é orientativa). 

CHAMAR O LUNS 27 AO TELF. 981 174 428, 
DE 9 A 13 HORAS E DE 15,30 A 18 HORAS. 

SRTA. NATALIA. 
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AGORA VOSTEDE 
 

1. Imaxine que é unha persoa con experiencia en cociña, porque 
cociñou toda a vida na casa e ademais traballou dous anos nun 
mesón, preparando os típicos pratos galegos: polbo, chocos, 
empanada... Escriba un anuncio por palabras ofrecéndose para 
traballar nun local dese tipo. 

 
2. Imaxine agora que é unha persoa con experiencia no coidado de 

persoas maiores e que, ademais, fixo un curso de 50 horas sobre 
coidados xeriátricos. Redacte un anuncio por palabras ofrecéndose 
para traballar a domicilio ou nunha residencia. 
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ACTIVIDADES DE REVISIÓN. 
VERBOS REMATADOS EN -BIR. 
 
RECORDE 
 
 
Escríbense con b todos os verbos acabados en -bir, agás servir e 
vivir. 
 
 

1. Copie os verbos seguintes, separando cada unha das súas sílabas: 
escribir, descubrir, subir, percibir, vivir, sucumbir, subscribir, 
prohibir, exhibir,  servir,  recibir. 

 
2. Escriba os contrarios dos seguintes verbos: dar, baixar,  permitir. 

 
3. Escriba seis frases con formas verbais que pertenzan a estes 

verbos: prohibir, percibir, recibir. 
 

 
4. Consulte no dicionario e escriba o significado dos verbos: 
 

exhibir:____________________________________________ 
 
sucumbir: __________________________________________ 
 

5. Escriba no seu caderno cada palabra ao lado da súa definición: 
inscribir, describir, subscribir. 

 
 ▪ Dicir como é unha persoa, animal ou cousa 
 ▪ Apuntar a alguén nunha lista para facer algo. 
 ▪ Aboarse a algunha publicación, semanal, mensual, anual... 
 
6.  Complete a seguinte regra ortográfica: 

           Escríbense con b os verbos rematados en _______, menos 
 ____________ , e ____________ 
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TRABALLAMOS COS NÚMEROS   

1. Un rapaz é contratado por unha empresa de traballo temporal. 

Traballa 4,5 h ao día os días laborables do mes (que son 22 días). 

a) Cantas horas traballa ao mes? 

 

 

 

b) Ao rapaz páganlle 5,25 € a hora, canto diñeiro cobra ao 

final do mes? 

 

 

 

2. Recolléronse l no encoro que abastece de auga unha cidade. Na 

cidade hai vivendas. 

a) Canto auga toca para cada vivenda? 

 

 

b) Se, en total, se consome l de auga ao día, cantos días 

durará a auga embalsada? 
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3. Complete a táboa: 

Número Centenas Decenas Unidades Décimas Centésimas Milésimas

607,005       

 4 3 0 7 0 0 

1,5       

 0 0 9 1 0 9 

40,04       

 0 5 2 0 8 0 

398,125       

 

4. Escriba con palabras os seguintes números decimais da táboa 

anterior. Empregue o xeito formal e un coloquial: 

 607,005 → ______________________________________________ 

   → ______________________________________________ 

   → ______________________________________________ 

   → ______________________________________________ 

 1,5 → ______________________________________________ 

   → ______________________________________________ 

   → ______________________________________________ 

   → ______________________________________________ 

 40,04 → ______________________________________________ 

   → ______________________________________________ 
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   → ______________________________________________ 

   → ______________________________________________ 

 398,125 → _______________________________________________ 

   → _______________________________________________ 

5. Complete a serie (pista, hai que sumar e restar alternativamente): 

1,50 – 3,00 – 2,20 – 3,70 – 2,90 – 4,40 -      -     

   

6. Busque as fraccións correspondentes aos seguintes números decimais. 

  0,5→ 

  0,1→ 

  0,09→ 

  0,32→ 

  0,007→ 

  0,044→ 

  0,613→ 

7. Nunha empresa de embalaxe utilizan rolos de fita adhesiva de 5,75 m. 

No último mes consumiron 120 rolos. 

a) Cantos rolos de fita gastaron no último mes? 
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b) Embaláronse 3 200 caixas, cantos metros de fita leva cada caixa? 

  

 

 

 

 

8. Realice as seguintes operacións: 

a) (5,7 + 22,34) : (18,06 - 11,68) = 

b) (2,56 + 4,175 - 1,78) × 4,8 = 

c) (6,17 - 2,25 + 14,806) : 3,2 = 

d) (47,02 + 12,98) : (138,25 - 18,25) = 

 

9. Fíxese nos números decimais que aparecen no enunciado do exercicio 

anterior. Indique cal é a parte enteira de cada un dos números e cal a 



 30

parte decimal. Escriba outro número decimal equivalente ao que se dá 

no exercicio. Fíxese no exemplo. 

 PARTE 

ENTEIRA 

PARTE 

DECIMAL

DECIMAL 

EQUIVALENTE 

4,25    

12,8    

407,36    

93,4    

1000,01    

84,2    

9,75    

 

10. Nunha ETT contratan a María 15 días dos 22 laborables. Que parte 

do mes traballa? Expréseo como un número decimal. 

 

 

 

11. Pepe tivo os seguintes gastos no último mes: a lista da compra 520,65 

€, o alugamento 415,50 €, a luz 30,85 €, o teléfono 48,20 €, a auga 
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14,95 € e en gasolina 90 €. Polo seu traballo gaña 1 325,84 € ao mes. 

Calcule: 

 

a) O total dos gastos do mes. 

 

 

 

 

b) O diñeiro que lle sobra ao final do mes. 

 

 

 

 

c) Este mes sae cos seus amigos a cear e gasta 28,25 € na 

cea, tamén vai a un concerto e a entrada cústalle 42 €. Canto 

aforra este mes? 

 

 

 

 

d) Podería comprar este mes unha cazadora de 140 €? 

Canto diñeiro lle falta? 
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Xa coñecemos o rectángulo, o cadrado e o triángulo. Imos coñecer 

outra figura plana: o círculo. 

 

 
    CÍRCULO  CIRCUNFERENCIA 

 

A CIRCUNFERENCIA é a liña curva e pechada, cuxos puntos están 

á mesma distancia doutro punto chamado centro. 

O CÍRCULO é a superficie plana encerrada no interior da 

circunferencia.  

 

12. Debuxe dous obxectos cotiáns con forma de circunferencia e outros 

dous que teñan forma de círculo. 

 

 

 

 

13. Da seguinte lista, rodee con azul os obxectos con forma de círculo e 

con vermello os que teñan forma de circunferencia. 

  Anelo, moeda, folio, claraboia, porta, pirámide, sinal de

 prohibido, lúa chea, pantalla de televisión, hula-hop, roda de

 bicicleta. 
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Os dous elementos fundamentais do círculo e da circunferencia son 

o raio e o diámetro. 

 O raio é calquera liña recta que une un punto da 

circunferencia co centro. 

 O diámetro é calquera liña recta que une dous puntos da 

circunferencia pasando polo centro. 

 

 
    RAIO   DIÁMETRO 

 

O diámetro mide o dobre que o raio e, polo tanto, o raio é a metade 

do diámetro. 

En función do diámetro e do raio, teremos círculos e circunferencias 

de distintos tamaños. 

 

14. Nunha circunferencia de 2,5 cm de raio, canto mide o diámetro? 

 

 

 

15. Nun círculo de 15 cm de diámetro, canto mide o raio? 
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16. Que circunferencia terá maior tamaño, unha de 4 cm de raio ou outra 

de 6 cm de diámetro? 

 

17. Complete a táboa. 

  

RAIO DIÁMETRO 

 12 cm 

 31 cm 

3 cm  

 25 cm 

5,5 cm  

7 cm  

 

 

18. Póñalles os nomes aos seguintes elementos da circunferencia. 
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SEMANA 2 

 
O MERCADO DE TRABALLO 
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O MERCADO LABORAL. 
AS EMPRESAS DE TRABALLO TEMPORAL 
 
O mercado laboral é o conxunto de relacións que existen entre a 
oferta de traballo que fan as empresas e a demanda de emprego 
dos traballadores. 
 
Á hora de buscar traballo, temos que valorar as condicións de 
traballo que estamos dispostos a aceptar: a xornada laboral 
(quendas e horarios), tipo de tarefas para realizar, soldo mínimo, 
lugar de traballo, posibles desprazamentos e tipo de contrato. 
 

 
 
O Instituto Nacional de Emprego (INEM) é o intermediario público 
que pon en contacto empresarios e traballadores. A súa rede de 
oficinas de emprego non só garanten o cobramento de prestacións, 
como o paro e as axudas económicas a traballadores en situación 
límite. Ademais, ofrecen formación e orientación para a busca de 
emprego. Non obstante, ás veces os seus servizos non son 
suficientes, polo que é necesario recorrer a empresas de tipo 
privado. 
 
As ETT, ou empresas de traballo temporal, actúan como 
intermediarios contratando traballadores para llelos ceder ás 
empresas que os necesitan. As vantaxes que ten para as empresas 
contratar persoal a través dunha ETT son moitas: só han de 
indicarlles o posto de traballo que queren cubrir e o tipo de persoa 
que buscan. A ETT fai o resto: selecciona o candidato, fórmao —se 
é necesario—, encárgase das xestións administrativas da 
contratación, etc. 
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As empresas utilizan os servizos dunha ETT para cubrir de forma 
temporal un posto de traballo permanente, mentres a empresa está 
a facer a selección ou promoción da persoa que o vai ocupar de 
xeito estable. Ás veces, recorren tamén a elas para cubrir unha 
interinidade por motivos varios: maternidade, vacacións, 
enfermidade, etc. E outras, debido a circunstancias da produción, 
como acumulación de tarefas ou exceso de pedidos. A media da 
contratación adoita ser de entre vinte e trinta días, pero hai contratos 
dun só día e outros que se prolongan durante varios meses. 
 
O traballador cedido pola ETT a unha empresa cobra o mesmo que 
estaría a cobrar se esta o contratase directamente. Baixo ningunha 
circunstancia pode quedar a ETT cunha parte do salario do 
traballador como parte do servizo. Se se detecta algunha 
irregularidade neste sentido, debemos denunciala. 
 
 
FALAMOS 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
1. Á hora de buscar traballo, cales cre que son os pasos para seguir máis 
importantes? 
 
2. Cre que hai posibilidades de atopar un traballo estable a través dunha 
ETT? 
 
3. Que outras vantaxes ten para as empresas contratar persoal por medio 
dunha ETT? 
 
4. En que época do ano cre que as ETT ofrecen máis ofertas de 
emprego? 
 
5. Que hai que facer para traballar a través dunha empresa de traballo 
temporal? 
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LEMOS E ESCRIBIMOS 
 

1. Que significan as siglas INEM e ETT? 
 
 
 

2. Que servizos presta o INEM? 
 
 
 
3. De entre os seguintes, cal é o tema que trata a lectura? 

 A publicidade 
 A busca de emprego 
 Os postos de traballo 

 
4. Coñece algunha persoa que obtivese un posto de traballo a través 

dunha empresa de traballo temporal? Conte a súa experiencia 
brevemente. 

 
 
 
 
5. Escriba estas oracións afirmativas en forma interrogativa. 

 
Á hora de buscar traballo, debemos valorar as condicións 
de traballo que estamos dispostos a aceptar. 
_________________________________________________ 
 
______________________________________________ 

 
As empresas de traballo temporal actúan como intermediarios. 

 
_________________________________________________ 

 
O traballador cedido pola ETT a unha empresa cobra o mesmo 

          que estaría a cobrar se esta o contratase directamente. 
          __________________________________________________ 
          __________________________________________________ 
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6. Lea estas frases relacionadas coa lectura e diga se a afirmación é 
verdadeira ou falsa. 

 
 As empresas de traballo temporal son todas serias. 
 As ETT contratan traballadores de forma eventual. 
 As ETT quedan cunha parte do salario do traballador. 
 As empresas aforran moito diñeiro ao contratar as ETT. 

 
7. Corrixa os erros ortográficos destas palabras. 
 

esistir ________________ intremediario _______________ 
 
selecionar ____________ aministracción ______________ 
 
circumstancia __________ iregularidad ________________ 
 
prolonjar ______________ premanente ________________ 

 
8. Subliñe todas as palabras do texto que leven v e b. Despois, 

cópieas. 
 
_________________ ________________ ________________ 
_________________ ________________ ________________ 
_________________ ________________ ________________ 
 

9. Complete estes refráns populares relacionados co traballo: 
 

O traballo mata o ____________, pero non mata o ___________ 
 
Ao que _______________ Deus lle ________________________ 
 
O que se _____________ tarde, nin oe misa, nin _________ carne. 
 
O que traballando se fixo __________, viviu ________ e morreu 
rico. 

 
 7. Explique o que queren dicir estas expresións: 

 
  O que ten padriño, bautízase. 
 
  O que non chora non mama. 
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8.  Agrupe cada palabra desta lista co seu contrario. 
 
 

Oferta, permanente, empresario, demanda, eventual, traballador. 
 

Palabra O seu contrario 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

PALABRAS HOMÓNIMAS 
 
As palabras homónimas son as que soan igual e teñen distinto 
significado. Ás veces, escríbense tamén de forma distinta. 
 
Por exemplo: vaca/baca. 
Vaca: femia do touro. Baca: soporte situado no teito dos coches 
para colocar as equipaxes. 
 

1. Escriba no seu caderno os significados destas palabras ou expresións        
     homónimas. 

 
Expresión Expresión homónima 

Mediodía:  
 
Tampouco:  
 
Pregar: 
 
Polo: 

Medio día: 
 
Tan pouco: 
 
Pregar: 
 
Polo: 

 
 

2. Copie e complete as seguintes oracións con estas palabras 
homónimas: vago/bago; plano/plano. 
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 ▪ Luís é un home moi  __________________ 
 
 ▪ Collín un ____________ do acio. 
 
 ▪ Aquel camiño era moi ________________ . 
 
 ▪ Estabamos analizando o  _____________ do piso. 
 
3. Copie no seu caderno estas palabras xunto ao seu significado: baga, 

vaga; polo, polo; valor, balor. 
Casula onde  se desenvolven as sementes dos legumes. 
Onda. 
Cría dunha ave. 
Xeado cun pau. 
Peluxe branca ou verdosa que causan os fungos. 
Valentía. 
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GRAMÁTICA: PRONOMES PERSOAIS 
 
Fíxese nestas frases: 
 
Brais saúda o seu amigo/ Brais saúdao. 
 
Recolle a roupa/ Recóllea. 
 
Pinta tamén os dormitorios/ Píntaos. 
 
Lava as saias/ Lávaas. 
 
As palabras subliñadas das frases da esquerda substitúense nas 
frases da dereita polos pronomes persoais  o/ os, a/ as. 
 
1. Faga agora o mesmo nas seguintes frases. 
 
Uxío ingresa a pensión. Uxío ingrésaa. 

 
Fina compra o terreo.  

 
Anxos atende o alumno.  

 
Pedro prepara as tortillas.  

 
Antonio limpa os cubertos.  

 
A nena le o conto.  

 
 
Agora fíxese nas mesmas frases, pero en tempo pasado. 
 
Uxío ingresou a pensión. Uxío ingresouna. 

 
Anxos atendeu  o alumno. Anxos atendeuno. 

 
Pedro preparou as tortillas. Pedro preparounas. 

 
Antonio limpou  os cubertos. Antonio limpounos. 

 
Cando o verbo remata nos ditongos eu, ou, iu, usamos estas formas 
dos pronomes persoais: no/nos, na/nas. 
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2. Complete agora vostede este cadro. 
 
Manuel Rivas redactou a reportaxe. Manuel Rivas redactouno. 

 
Luís Seoane pintou o cadro. 
 

 

Lino Braxe escribiu os poemas. 
 

 

Fina Casalderrey leu as novelas. 
 

 

Valerón lanzou os penaltis. 
 

 

 
Agora fíxese nestas frases: 
 
Fomos comprar o regalo/ Fomos compralo. 
 
Ti sabes a historia peor ca min/ Ti sábela peor ca min. 
 
Cando unha forma verbal remata en r ou s, usamos estas formas 
dos pronomes persoais: lo/los, la/las. 
 
3. Complete este cadro. 
 
Compraremos a motora Comprarémola. 

 
Van declarar a verdade.  

 
Ti sabes o que pasou.  

 
Deben estudar os temas.  

 
Imos alugar a habitación.  
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A FORMACIÓN CONTINUA 
 

 
A necesidade de cambiar de 
traballo moitas veces ao longo 
da nosa vida profesional, a 
necesidade de adaptarse a 
novas máquinas, a novas 
tecnoloxías, tanto no traballo 
coma na vida de cada día (uso 
de ordenadores, fax, etc.), 
lévanos á necesidade de 
seguir aprendendo ao longo de 
toda a nosa vida. 

 
Á parte da nosa formación académica e profesional, é necesario 
complementar a nosa formación con outro tipo de actividades, como 
participación en talleres, 
cursos de especialización, 
aprendizaxe de novas 
linguas, familiarizarse coas 
novas tecnoloxías informá- 
ticas, etc. Se non nos 
adaptamos ás novas 
condicións económicas e 
sociais, ás novas regras do 
xogo que se están a 
impoñer nesta sociedade, 
resultaranos moito máis 
difícil atopar traballo, 
integrarnos no mundo 
laboral. 
 
Para poder entrar e seguir no mundo laboral, debemos estar 
continuamente en proceso de formación. 
O primeiro que debemos facer é concretar e aclarar que é o que 
queremos aprender ou en que queremos mellorar os nosos 
coñecementos e habilidades. A continuación, debemos buscar 
información sobre os lugares a onde acudir en busca de talleres, 
cursos, seminarios, etc. A oferta é moi grande, polo tanto, debemos 
seleccionar a que mellor se adapte ás nosas necesidades. 
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En primeiro lugar, atopámonos coa oferta de centros públicos da 
Consellería de Educación. Hai unha ampla rede de centros e 
institutos que imparten formación básica para as persoas adultas, 
ata o nivel de graduado en secundaria. Logo, hai unha serie de 
centros nos que se pode estudar formación profesional, con horarios 
especiais para persoas adultas. 
Nos concellos tamén hai moitos cursos e talleres, moitos deles de 
carácter ocupacional, dirixidos ás persoas desempregadas. A través 
deles pódense aprender os aspectos básicos de moitas profesións. 
Tamén os sindicatos e as organizacións empresariais ofrecen 
moitas actividades formativas. 

 
 

Aprende a distancia con CEAC 
 

 
 
Unha das primeiras entidades de España cunha ampla oferta de cursos, 
campus virtual, bolsa de traballo e titulacións oficiais. 
 
www.ceac.com 

 
Hai tamén moitos centros privados que ofrecen cursos de todo tipo: 
ensinanzas de idiomas, cursos de formación profesional, etc. 
 
As condicións de traballo variaron tanto que, hoxe máis ca nunca, é 
imprescindible aprender e continuar a nosa formación ao longo da 
nosa vida. 
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FALAMOS 
 
 

 
 
1. Que tecnoloxías novas temos que usar a diario no fogar? Sabe 

utilizar o reprodutor de vídeo e o DVD? 
 
2. Resúltalle complicado usar o teléfono móbil e os caixeiros 

automáticos? 
 
3. Cre que o chinés será un idioma necesario no futuro? 
 
 

 
 
LEMOS E ESCRIBIMOS 
 

1. Complete, segundo a lectura, esta frase: 
 

A necesidade de cambiar de __________ moitas veces ao longo da nosa 
vida ___________, a necesidade de adaptarse a novas máquinas, a novas 
___________ lévanos á necesidade de seguir __________ ao longo de toda 
a nosa vida. 

 
 

2. A que problemas se enfrontará unha muller que decidiu abandonar 
o seu traballo para atender os seus fillos pequenos e agora desexa 
volver traballar? 

 
 En primeiro lugar, _______________________________________ 
 
3. Faga unha pequena redacción no seu caderno sobre esta afirmación: 

"Todas as portas se abren tendo unha boa formación profesional". 
 
 
4. Imaxine que tipo de formación necesitarán as persoas que vivan no 

ano 2050. Escriba unhas liñas sobre ese tema. 
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5. Escriba catro palabras da familia de palabras mercado. 
 
      Por exemplo: mercado, mercador, mercadoría. 
 
 
1. Forme e escriba substantivos acabados en –dade. 
 

 Exemplos: competitividade 
 realidade 

      especialidade 
 
     sociable _________________ probable _____________ 
 
     hábil ___________________ afable _____________ 
 
     flexible __________________ estable ______________ 
 
2. Coas palabras de cada recadro, forme e escriba unha oración. 

 
 

 
 
 
 
 
3. Escriba seis oracións con estas formas do verbo ir. 

 
Ía, ías, ía, iamos, iades, ían. 
 
Por exemplo: Cando eu te ía avisar, ocupouse o posto. 
 
▪ ____________________________________________ 
 
▪ ____________________________________________ 
 
▪ ____________________________________________ 
 
▪ ____________________________________________ 
 
▪ ____________________________________________ 
 

 
 

comerciante o 
contaba que horas 
para as estrear 
 de pau o a súa 
perna faltaban 

todos se que 
o parase non 
estrañaban de 
chamaban se cando 

 a deterse o 
home ía 
lograba non 
toda e velocidade 
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4.  Escriba un adxectivo rematado en -ivo ou en -iva debaixo de cada 
substantivo. Por exemplo: administración, administrativo. 
 
intuición decisión conflito produtividade 
 
 

   

negación expresividade obsesión afectividade 
 
 

   

 
  

5.  Forme substantivos e escriba o seu feminino con estes prefixos: vice, 
viz, vi-. Todos eles indican que fai as veces de. Por exemplo, 
vicedirector, que fai as veces de director. 

 
          presidente  ___________ 

 
         secretario ___________  
  
         conde ___________  
 
         rei ___________ 
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TÉCNICAS DE COMPOSICIÓN ESCRITA: UNHA 
CARTA DE PRESENTACIÓN 
 
A carta de presentación que lle enviamos a unha empresa 
solicitando un emprego e acompañando o noso currículo é moi 
importante, pois é o primeiro contacto con esa empresa e, polo 
tanto, é a que causa a primeira impresión sobre nós no profesional 
encargado da selección. 
É de vital importancia redactar unha boa carta que cause o efecto 
desexado: impresionar. 

 
ALGUNHAS RECOMENDACIÓNS 
 

1. Personalice a carta e diríxaa á persoa responsable da 
selección na empresa. 

 
2. Utilice un formato correcto, formal e estritamente profesional. 

 
3. Resúmao todo nunha soa páxina. 

 
4. Destaque ao principio as razóns polas que se presenta ao 

posto (experiencia, educación...). 
 

5. Non mencione o tema salarial. Chegado o momento, falarase 
disto na entrevista persoal. 

 
6. Concrete onde viu a oferta de emprego e cite sempre a 

referencia ou o anuncio ao que contesta. 
 

7. Personalice unha carta nova por cada oferta de emprego. 
Nunca envíe unha fotocopia. 

 
8. Sexa honesto e nunca minta. Se mente, acabará 

descubríndose vostede mesmo máis tarde na entrevista. 
 
 
 RECORDE: CONCRETO + PRECISO = CONCISO 
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Aquí ten un exemplo de carta de presentación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                  Industrias Textel 
                                                  Polígono Industrial 
Francisca Pena García            14223 - Ourense 
Avda. do Porto, s/n 
16449 Malpica 
 
       
 
      Malpica, 16 de abril de 2006 
 
 
Moi señores meus: 
 
Como resposta ao seu anuncio publicado no día de onte no 
diario El Ideal Gallego, no que solicitan pasadoras,  
diríxome a vostedes co obxecto de entrar a formar parte do  
proceso de selección. 
 
Como poden observar, teño experiencia como pasadora 
en diferentes empresas. Coñecedora da actividade que realizan, 
diríxome a vostedes por se a miña experiencia lles pode resultar 
interesante. 
 
Sería do meu agrado poder comentar persoalmente con 
vostedes a miña experiencia, para poder considerar unha posible 
colaboración e, por iso, póñome á súa disposición para 
cando consideren conveniente. 
 
Á espera das súas noticias, saúdaos moi atentamente, 
 
 
      Francisca Pena García 
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Outro exemplo de carta de presentación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pilar González Novo                                     Dpto. Recursos Humanos 
Rúa Nova, 85                                                INDITEX, SA 
15490 - Santiago de Compostela                 Edificio Inditex                    
981- 443677                                                 Avenida da Deputación, s/n 
                                                                     15142 Arteixo 
                                                                      A Coruña 
 
         
                 
 
Santiago de Compostela, 8 de marzo de 2006 
 
 
Moi señor/a meu/miña: 
 
Remítolle a presente carta, xunto co meu currículo, con motivo 
do anuncio aparecido no xornal La Voz de Galicia 
o pasado 6 de marzo, no que se solicitaba un técnico en 
 "Tecnoloxía da Información e Bases de Datos". 
 
Considero que a miña candidatura lle pode resultar interesante 
porque reúno os requisitos que se demandan. Como pode 
comprobar no meu currículo, teño 4 anos de experiencia 
no deseño e manexo de bases de datos relacionais Access 
na empresa Almacenaxe e Reparticións, SA, onde fun 
responsable da execución e desenvolvemento de proxectos 
de almacén de produtos de ferraxaría. 
 
Coñezo a súa empresa dende que iniciei os meus estudos de 
formación profesional específica, como organización exemplar na 
calidade de proxectos. De aí o meu interese en incorporarme ao seu 
equipo. 
 
Espero que considere o meu currículo e solicito poder manter unha 
entrevista con vostede cando o considere oportuno. 
 
  En espera das súas noticias, saúdao/a atentamente. 
 
         Pilar González Novo 
 
Achego currículo    (sinatura) 
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XOGAMOS COA LINGUAXE: 
ACRÓNIMOS. LUDOACRONIMIA 
 
RECORDE 
 
 
Os acrónimos son palabras formadas cunha ou máis letras iniciais dun 
grupo de palabras. Por exemplo, INEM, Instituto Nacional de Emprego. 
 
 
A ludoacronimia consiste en xogar cos acrónimos e cambiarlles o seu 
significado orixinal. Deste xeito, inventamos unha palabra graciosa para 
cada letra e obtemos resultados a miúdo disparatados. 
 
 Por exemplo: ONU, Organización de Nacións Unidas. 
 
 Poderíase transformar en Orgullo Natural Urbano. 
 
 
INTÉNTEO VOSTEDE AGORA 
 
 
INDITEX: Industria de Deseño Téxtil 
 
INDITEX: _______________________________________________ 
 
AVE: ___________________________________________________ 
 
AVE: ___________________________________________________ 
 
OMS: __________________________________________________ 
 
OMS: __________________________________________________ 
 
ONCE: _________________________________________________ 
 
ONCE: _________________________________________________ 
 
IU: _____________________________________________ 
 
IU: _____________________________________________ 
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ACTIVIDADES DE REVISIÓN: TEMPOS VERBAIS 
EN -ABA, -ABAS... 
 
As formas verbais do pretérito imperfecto dos verbos da primeira 
conxugación rematan en -aba, -abas, -abamos, -abades, -aban. Por exemplo, 
compraba, dedicabas, amabamos, xogabades, explicaban. 
 
RECORDE 
 
 
Os verbos da primeira conxugación rematan en -ar (comprar, rematar, 
traballar...) 
 
As terminacións -aba, -abas, -abamos, -abades, -aban dos verbos da 
primeira conxugación sempre se escriben con b. 
 
 
 

1. Complete estas frases con formas do pretérito imperfecto dos verbos 
dedicar, esperar, gardar e matricular. 

 
 A empresa ____________se a buscar traballo aos desempregados. 
 
 Os rapaces ____________ a documentación na carpeta. 
 
 O novo ________________ pacientemente na sala. 
 
 Cada vez que se _______________ xurdíalles un problema. 

 
2. Complete coas terminacións -aba, -abas... 

 
Xoán Fernández ________________ a todas as horas. 
 
Vós__________________ pola beirarrúa. 
 
Os meus amigos _____________ os domingos pola mañá. 
 
Ti sempre ______________ a gran velocidade. 

 
3. Elixa o verbo apropiado e escriba frases que signifiquen o contrario. 
 
      Todos falaban a un tempo. 
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      Os domingos limpabades os zapatos. 
      Algúns días ordenabamos os libros. 
      O porteiro suxeitaba a porta. 

         Xamais estragabas unha situación difícil! 
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TRABALLAMOS COS NÚMEROS   
 

En moitas ocasións (cando lemos o xornal, vemos a televisión...) oímos ou 

vemos expresións como... 

"Os encoros están a un 25% da súa capacidade" 

"Veña ao noso comercio, agora rebaixas ata o 50%" 

"O 39% das rapazas que quedan embarazadas entre os 15 e os 19 anos 

deciden abortar" 

25%, 50% e 39% son porcentaxes. O estudo das porcentaxes é importante 

para expresarnos con exactitude e comprender o mundo que nos rodea. 

UNHA PORCENTANXE OU TANTO POR CENTO indica unha 

cantidade de cada 100. 

Por exemplo, 39% (39 por cento) quere dicir 39 de cada 100. Se 

   dividimos o total en 100 partes, tomaremos 39. 

O TOTAL de algo represéntase polo 100%. 

Hai outras porcentaxes significativas: 

As TRES CUARTAS PARTES de algo son o 75% 

A METADE de algo é o 50% 

A TERCEIRA PARTE de algo é o 33% 

A CUARTA PARTE de algo é o 25% 
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1. Na cociña hai varios botes con pasta: no bote dos macarróns queda o 

100% dos macarróns, no de espirais queda o 50% e no de espaguetes queda 

o 25%. 

a) Cal dos botes está cheo? 

b) En cal queda a cuarta parte? 

c) Cal está á metade? 

 

2. Dous amigos van de compras. Berta compra un pantalón de 24 € que ten 

un desconto do 50% e Mario compra unhas deportivas de 60 € que teñen un 

desconto do 25%. 

a) Canto pagou Berta polo pantalón? 

 

b) E canto pagou Mario polas deportivas? 
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3. Escriba a porcentaxe que se corresponda con cada debuxo. Fíxese no 

exemplo. 

     

  

  

  

 

14% (hai 14 partes  coloreadas 

de 100) 
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Unha PORCENTAXE é unha fracción de denominador 100. 

  15% → 15/100   75% → 75/100 

4. Escriba en forma de porcentaxe e de fracción: 

 PORCENTAXE FRACCIÓN 

Vinte e dous por cento   

Dezaoito por cento   

Corenta e cinco por cento   

Noventa e nove por cento   

Trinta e seis por cento   

Sesenta por cento   

Oitenta e catro por cento   

5. Nun CV os datos persoais non deben ocupar máis do 15% do espazo. 

Canto ocupará o resto da información? 
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6. Exprese as seguintes fraccións como porcentaxes. Fíxese nos 

exemplos: 

 32/100 →  32% 

 10/50 →
50
10  =

2
2

50
10

×  =
100
20  → 20% 

 60/100→ 

 25/50→ 

 6/25→ 

 85/100→ 

 

7. Complete: 

 30% + 70% = 100%   25% + ………. = 100% 

 95% + ………. = 100%   ………. + 80% = 100% 

 15% + ………. = 100%   60% + ………. = 100% 

 

Para calcular a porcentaxe dunha cantidade divídese entre 100 e 

multiplícase pola porcentaxe. 

Por exemplo, o 20% de 540 será... 

540 : 100 = 5,4 → 5,4 × 20 = 108 
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8. Calcule: 

 35% de 120 = 

 60% de 400 = 

 15% de 540 = 

 24% de 80 = 

 80% de 250 = 

 7% de 300 = 

9. Complete a táboa: 

CANTIDADE 5% 10% 70% 85% 

40     

160     

200     

620     

10. No último mes foron á oficina do INEM dunha cidade galega 250 

persoas. Delas, conseguiron colocarse aos dous meses o 12% e aos 

seis meses o 34%. 

a) Cantas persoas se colocaron aos dous meses? 

b) Cantas persoas atoparon traballo aos seis meses? 
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Para descubrir o TANTO POR CENTO, que é unha determinada 

cantidade dun todo, primeiro faremos paquetes de 100 e 

calcularemos a parte da cantidade inicial que corresponde a cada 

paquete de 100. 

Fíxese no seguinte exemplo: 

 Temos 300 unidades e tomamos 60, que porcentaxe

 tomamos?   

   TOTAL  PARTE 

    300    60 

 Para facer paquetes de 100 hai que dividir o total entre 3,

 así que tamén dividiremos entre 3 a parte que tomamos. 

    100    20  

    100    20  

    100    20 

 Tomar 60 partes de 300 é o mesmo que tomar 20 de 100;

 polo tanto, 60 é o 20% de 300. 

11. Nunha cafetaría quérese facer un estudo dos refrescos que se 

consumiron no último mes; para iso, débese completar a seguinte 

táboa: 

REFRESCOS TOTAL VENDIDOS %VENDIDOS % RESTO 

Tónica 200 105   

Limón 400 296   

Laranxa 400 204   

Cola 400 322   
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Outros elementos da circunferencia son a corda e o arco. 

 
    

Con estes elementos e co raio e o diámetro podemos obter as 

seguintes figuras circulares. 

 

  SEMICÍRCULO                    SEGMENTO             SECTOR 

      CIRCULAR              CIRCULAR 

O SEMICÍRCULO é a metade do círculo e obtense trazando unha 

diagonal. Á súa vez, a circunferencia tamén se divide á metade, 

dando lugar á semicircunferencia. 

O SEGMENTO CIRCULAR é a área encerrada entre unha corda e 

un arco. 

O SECTOR CIRCULAR é a zona que se atopa entre dous raios.  

 

 

ARCO CORDA 
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12. Na circunferencia do debuxo trace unha corda, un diámetro, un raio e 

un arco. 

 
 

13. Na figura que se dá a continuación raie un sector circular, sombree 

unha semicircunferencia e puntee un segmento circular. 

 
 

14. Busque na figura os seguintes elementos e figuras. 

  
 

 

 

 

Un diámetro -- -- - AD 

Un arco ----------- ______ 

Un raio ---------- ______ 

Unha corda -- -- -- ______ 

O 

A 

B 
C 

D 
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Para trazar unha circunferencia, utilízase o compás. 

Se queremos debuxar unha circunferencia seguiremos os seguintes 

pasos: 

1.º Debemos coñecer o raio da circunferencia que tratamos de 

debuxar. 

2.º Abriremos os brazos do compás sobre unha regra cunha

 abertura igual ao raio desexado. 

3.º Cravaremos a punta do compás no papel sobre un punto,

 ese punto será o centro. 

4.º Dámoslle unha volta completa ao compás trazando a

 circunferencia coa punta do lapis dun dos brazos do

 compás. 

 

 

 

 

 

15. Debuxe unha circunferencia de 1,5 cm de raio. 

 

 

 

16. Debuxe unha circunferencia de 5 cm de diámetro. 
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SEMANA 3 
 
 
O CURRÍCULO 
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O CURRÍCULO 
 
Este é un exemplo dun currículo. 
 
 
DATOS PERSOAIS 
 
María Luísa Romero Bermúdez 
R/ Luis de Requeséns, 3. 15406 – Ferrol 
(A Coruña) 
Teléfono: 981 33 34 45 Móbil: 658 43 34 22 
 
FORMACIÓN 
 
Graduado escolar. 
Curso de cociña de 200 horas, organizado 
polo INEM. 
Curso de repostaría e panadaría, organizado 
polo Centro Municipal de Formación de Fene. 
 
EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 
Traballo como axudante de cociña no Hospital 
Virxe do Carme, de 1990 a 1993. 
Cociñeira en Restaurante Marisquería Pombo, 
de 1994 a 1999. 
Axudante de cociña en Mesón El Cazador. 
 
OUTROS DATOS 
Carné de manipuladora de alimentos. 
Carné de conducir. 
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O currículo é un documento que resume de forma clara os datos 
persoais, a formación e a experiencia profesional dunha persoa. É 
como unha tarxeta de presentación na busca de emprego. Tamén é 
a primeira impresión que se recibe de nós; polo tanto, ten que 
conseguir atraer o interese da persoa que o le. A palabra currículo 
procede dunha expresión latina —curriculum vitae—que significa o 
curso ou a traxectoria da nosa vida. Con frecuencia, utilízanse as 
iniciais CV para referirnos a el. 
 

 
 
O primeiro obxectivo que se busca á hora de preparar un currículo é 
obter unha entrevista. 
O currículo pode ser de tres tipos: 
Cronolóxico: consiste en ordenar os datos que achegamos do máis 
antigo ao máis recente. Non é recomendable cando se cambiou de 
traballo con frecuencia. 
Inverso: os datos ordénanse do máis recente ao máis antigo. 
Permite destacar a experiencia laboral recente. É recomendable se 
esta ten relación co posto de traballo ao que aspiramos. 
Temático: consiste en ordenar o CV por bloques. É recomendable 
cando a experiencia é moi variada. 
Dependendo das nosas características, e do traballo que se solicite, 
elixiremos a forma que mellor nos conveña ou mesmo unha 
combinación de varias delas. 
 
Estas son algunhas recomendacións imprescindibles que debemos 
seguir na elaboración dun currículo. 
 
 



 71

 
Ser breve. 
Usar unha linguaxe clara e directa. 
Non utilizar máis de dúas páxinas. 
Utilizar máquina ou ordenador. 
Non cometer faltas de ortografía. 
Enviar o orixinal, nunca fotocopia. 
Non grampar as follas. 
Non o asinar. 
Non incluír títulos, diplomas… 
Non mencionar condicións económicas. 
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ELEMENTOS DUN CURRÍCULO 
 

Esta é a estrutura dun currículo. 
 

 
 
 

  
 DATOS PERSOAIS 
 Imprescindibles: 
  Nome 
  Enderezo 
  Teléfono 
  Data 
  Lugar de nacemento 
 
 Opcionais: 
 DNI 
 Estado civil 
 
 
 FORMACIÓN 
 Académica: 
 Graduado escolar, bacharelato, FP...  
 Complementaria: 
 Cursos, conferencias, seminarios... 
 Idiomas: 
 Nivel de dominio 
 Informática: 
 Nivel e programas coñecidos 
 
 
 EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 Traballos realizados en empresas 
 Nome da empresa 
  Posto ocupado 
  Persoas ao seu cargo 
 
 
 OUTROS COÑECEMENTOS 
 Carné de conducir 
 Afeccións e intereses 



 73

 
FALAMOS 
 
 
1. Cre que nun CV se deben incluír as afeccións do candidato, do tipo: unha 
boa charla e un vaso de viño? Que outro tipo se poden incluír? 
 
2. Debe incluírse a fotografía do candidato? E o DNI? 
 
3. Se o que pretendemos é "vendernos", debemos mencionar os nosos 
fracasos? 
 
 
 
LEMOS E ESCRIBIMOS 
 

1. Un dos tipos de CV é o cronolóxico. Que quere dicir isto? 
 

_____________________________________________________ 
         _____________________________________________________ 
 

2. Que quere dicir nivel de dominio dun idioma? 
 
      _____________________________________________________ 
 
3. Resuma en poucas palabras o significado de formación 

complementaria. 
 
      ______________________________________________________ 

 
4. Busque na lectura e copie no seu caderno: 
 

 ▪ Dous substantivos femininos que estean en singular. 
 ▪ Dous substantivos masculinos en singular. 
 ▪ Dous adxectivos en plural. 
 ▪ Dous pronomes demostrativos. 
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5.  Fíxese neste exemplo: 
 
   

VERBO SUBSTANTIVO ADXECTIVO 
escribir escritura escrito 

 
Escriba estas palabras no seu caderno clasificándoas no grupo que lles 
corresponda:  elaboración,  traballar, recomendado, entrevista, traballoso, 
elaborar,  documento, recomendable, entrevistado, traballador, 
recomendar, documentarse, documentado, entrevistar, elaborado. 
 

6. Invente e escriba frases con algunhas das palabras anteriores. 
 

__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 

     __________________________________________________ 
         __________________________________________________ 
 

7. Escriba tres oracións diferentes coa palabra formación. 
 

__________________________________________________ 
     __________________________________________________ 

         __________________________________________________ 
  

8. Forme dous conxuntos de palabras. Un coas palabras da familia de 
impresión e outro coas da familia de interese: impresionable, 
impresionar, interesado, interferencia, interesante,  impresentable, 
impresionante,  interesar. 

 
9. Elixa o nome apropiado e complete estas expresións: 
 

Fiel como........................ un loro 
         Presumido como.................  un asno 
          Falador como.................. un can 
         Testán como.................   un pavo 
 

10.  Describa o traballador modelo que toda empresa busca. 
 __________________________________________________ 

      __________________________________________________ 
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PALABRAS SINÓNIMAS, ANTÓNIMAS E 
HOMÓNIMAS 
 
RECORDE 
 
 
Palabras sinónimas son aquelas que, aínda sendo diferentes, teñen 
o mesmo significado. 
 
As palabras sinónimas fan que unha lingua sexa máis rica e 
expresiva. 
 
 

1. Escriba estas palabras formando parellas de sinónimos: camuflado, 
aguantar, raro, gustar,  escondido,  medo,  agradar, raro, pánico, 
soportar, falar,  detestar, charlar, odiar. 

 
2. Nas seguintes oracións substitúa as palabras destacadas por 

sinónimos. 
 
O sendeiro sobe ata o outeiro. 
Colgou o lenzo no vestíbulo da casa. 
O chofer detivo o taxi na praza. 
Xoán é un rapaz moi charlatán. 

 
RECORDE 
 
 
Palabras antónimas son as que expresan ideas contrarias. 
 
 
Algunhas palabras forman o seu antónimo colocando diante os 
prefixos in-, im-, i- ou des-. 
 

3. Escriba no seu caderno só as parellas de palabras que sexan 
 antónimas:  aumentar restar - engadir poñer - colocar   mendigo - rico   
minguar -  obter - conseguir iniciar – rematar maior - menor forte -  
débil fundir - solidificar tranquilo - sereno 
 
4. Escriba os antónimos das seguintes palabras utilizando prefixos: 
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   probable ______________ facer _______________ 
 
   real __________________ seguro ______________ 

 
RECORDE 
 
 
Palabras homónimas son as que soan igual, aínda que teñen 
distinto significado. 
As palabras homónimas, ás veces, escríbense de maneira diferente. 
 
 
5. Escriba unha frase con cada unha destas palabras. En cada frase terá un 
significado diferente: polo, polo; pregar, pregar.  
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ORTOGRAFÍA: USO DO B. 
  
RECORDE 
 
 
-Escríbense con b os verbos rematados en bir, excepto servir e  
vivir: escribir, percibir, prohibir, distribuír... 
-Escríbense con b as terminacións aba, abas, abamos, etc. dos 
verbos da primeira conxugación: mercaba, sentabas, falabamos, 
desexabades, pintaban... 
 
 
Fíxese neste texto. 
 
A camareira veu onda nós e, con toda amabilidade, díxonos: 
-Veña! Xa fixestes o que debiades, traballando todo o día. Agora é o 
tempo de xantar e beber. Primeiro, sorbede amodo este zume que 
vos preparei. E despois, a mesa! 
-Pero, muller, ti non sabes a fame que ten esta xentiña! 
-Non vos preocupedes, que ha de haber comida para fartarvos! 
 
1. Subliñe as palabras deste texto que levan b. 
 
2. Escriba na columna da dereita a que verbo pertencen estas palabras da 
lectura. 
 
Palabra Vén do verbo... 
Debiades  
Beber  
Sorbede  
Sabes  
Haber  
 
RECORDE 
 
 
-Escríbense con b todas as formas dos verbos haber, saber e 
sorber. 
-Tamén se escriben con b as palabras que rematan en -bilidade. 
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2. Localice nesta sopa de letras cinco verbos que se escriben con b e dous 
que se escriban con v. 
 
 
 
                

S O R B E R 

H R I V I V 

A Z X B I I 

B C A B E R 

E R E B A S 

R E B E B Q 

 
 
 
 3. Complete o cadro con palabras acabadas en -bilidade. 
 
 
 
Unha persoa que é amable ten... 
 

amabilidade 

O que está encargado de levar as 
finanzas e as contas dunha empresa 
é responsable da ... 

 

Se unha muller é hábil para 
conducir, dicimos que, para iso, 
ten... 

 

Hoxe en día, para atopar un 
emprego, hai que estar dispoñible 
para a empresa a todas horas. Hai 
que ter total... 
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MORFOLOXÍA: DETERMINANTES POSESIVOS 
 
RECORDE 
 
Os determinantes posesivos acompañan o nome e indican posesión 
ou pertenza. Ademais, indícannos se o posuidor é un só ou varios. 
 
    SINGULAR 

 
PLURAL 

Un só posuidor Meu, miña, teu, túa, 
seu, súa. 
 

Meus, miñas, teus, túas, 
seus, súas. 

Varios posuidores Noso, nosa, voso, vosa, 
seu, súa. 
 

Nosos, nosas, vosos, 
vosas, seus, súas. 

 
 

1. Transforme, coma no exemplo, as seguintes oracións, utilizando 
 posesivos: 
 

  A secretaria de don Pedro está enferma.                A súa secretaria está 
  enferma. 
 
  ▪ O CV de Xoán é o mellor. 
  __________________________________________________________ 
 
  ▪ Déixoche aquí os documentos de Sara e mais os meus. 
  __________________________________________________________ 
 
  ▪ O apelido da miña familia é de orixe árabe. 
  __________________________________________________________ 
 
 

2. Rodee os determinantes posesivos: aquel establecemento, o almacén, 
         o noso código, a súa xeración, o meu CV, este apartado, as vosas      
         solicitudes, a túa entrevista. 
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3. Observe este neno e conteste. De que cor é o seu pelo? Como son os 
seus ollos? 

 

 
 

4.Transforme os seguintes grupos de palabras: 
 
 ▪ Os meus lentes               Os lentes meus 
 ▪ O meu portafolios _____________ 
 ▪ A súa resposta ______________ 
 ▪ Os seus libros ______________ 
 ▪ Os teus coñecementos _____________ 
 
1. Escriba en cada caso unha resposta que inclúa un posesivo. 

 
 Exemplo: Está preparada a miña cea? 

     Non, a túa cea non está aínda 
 
    As túas anteriores experiencias foron boas? 
   __________________________________________________________ 
 
   O voso coche é estranxeiro? 
   __________________________________________________________ 
   
  É boa a saúde de Paco? 
  __________________________________________________________ 
 
 A nosa empresa non é rendible? 
 __________________________________________________________ 
 

2. Invente dous personaxes, póñalles nomes e escriba no seu caderno un 
diálogo entre eles. Utilice pronomes posesivos. 
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TÉCNICAS DE COMPOSICIÓN ESCRITA: 
UN CURRÍCULO  
 
Un currículo é un documento que lle di moito de nós á persoa que o 
le. Non serve para contratar, senón para eliminar. Se conseguimos 
pasar a selección, teremos a oportunidade de chegar á entrevista. A 
persoa encargada da selección non ten unha tarefa doada, posto 
que debe enfrontarse a centos de currículos. Polo tanto, se ten ante 
el un currículo breve, coidado e ben redactado, prestaralle maior 
atención. 
Un bo CV débese poder ler en trinta segundos e debe mostrar as 
nosas posibilidades profesionais e a nosa capacidade de 
comunicación. 
No primeiro apartado, sempre figurarán o nome e os apelidos, o 
enderezo completo, sen esquecer o código postal, o teléfono fixo e, 
se se ten, o móbil. 
Non se debe poñer no encabezamento a palabra currículo. É 
demasiado obvio, o que o le xa sabe de que se trata. 
 
 
 DATOS PERSOAIS 
 
 Carlos López Alonso 
 R/Santo André, 122, 4.º dta., 15003 - Lugo 
 Teléfono: 982 883 456 - Móbil: 657 234 521 
 
 
 
A formación académica será o segundo apartado, salvo que se 
teñan xa moitos anos de experiencia profesional. Neste bloque 
aparecerán os estudos en orde cronolóxica inversa; é dicir, 
empezando polos máis recentes. 
 
 
 
  
FORMACIÓN 
▪ 2000-2005: Técnico Especialista Frío Industrial 
Instituto Politécnico de FP de Lugo 
▪ 1998-2000: Bacharelato. IES Virxe do Carme, Lugo 
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O apartado de experiencia profesional reflectirá as prácticas en 
empresas e os datos de cada unha das empresas nas que se 
traballara, xunto co período de tempo e os labores realizados, 
responsabilidades ou proxectos. 
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MODELO DE CV INVERSO  
 
Neste exemplo a experiencia profesional vai antes dos 
datos relacionados coa formación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DATOS PERSOAIS 
 
Alfredo Gómez Jimeno 
R/Luís Ferrín, 32 1.º 
 27070 – Ourense 
Teléfono: 983 346 784 Móbil: 658 332 465 
 
EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 
▪ Axudante de técnico de laboratorio. Norconsult. Verín. 2000-05, 
 controis de calidade: revisión e mantemento de aparatos 
 eléctricos. 
▪ Oficial de laboratorio. Lácteos Noroeste. Asturias 1997-2000. 
 Recollida e análise de mostras, efectuando control de calidade a 
 través de ensaios, formación e asesoramento a provedores. 
▪ Auxiliar de laboratorio químico. Central Leiteira Larsa. Lugo 
 1995-97. 
 Ensaios fisicoquímicos en laboratorio de produto rematado e 
 envasado, análise de composición, acidez… 
 
FORMACIÓN 
 
▪ Técnico especialista Química, especialidade de Laboratorio Químico. 
 Instituto Politécnico de FP de Ourense. 1990-1995 
 
IDIOMAS 
 
Inglés: nivel básico 
Galego: nivel alto 
 
INFORMÁTICA 
 
Windows 95, Microsoft Word e Microsoft Excel, nivel usuario 
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1. Observe este apartado dun currículo e faga comentarios sobre os 
erros que observe. 

 
         CURRÍCULO  

Nome: PEDRO GONZÁLEZ LOIS 
Lugar de nacemento: Francia 
Enderezo: R/ MESTRE MATEO 6, 1.ª 

    A CORUÑA 
 

Teléfono: 667 893 465 
Estado civil: separado 

 
 
 

2. Imaxine e redacte un currículo cronolóxico. 
 
DATOS PERSOAIS 
 
 
 
 
FORMACIÓN 
 
 
 
 
 
EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 
 
 
 
 
 
OUTROS COÑECEMENTOS 
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TEXTO LITERARIO: UN DIÁLOGO 
 
Chove ás veces e Madrid está frío e desapracible. Pasan paraugas 
ao outro lado do escaparate da libraría do meu amigo Antonio 
Méndez, o libreiro da rúa maior. Estamos alí de charla, fumando un 
cigarro, rodeados de libros, mentres Alberte, o empregado fraco, 
alto e tranquilo, que non leu unha novela miña na súa vida nin pensa 
facelo —nin falta que fai, adoita gruñirme o cabrón— ordena as súas 
últimas novidades. Nesas, entra un rapaz novo cunha mochila ás 
costas e queda un pouco á parte, o aire tímido, esperando a que 
Antonio e mais eu fagamos unha pausa na conversación. 
Á fin, en voz moi baixa pregúntalle a Antonio: 
—Podo deixarlle aquí un currículo? 
—Claro, responde o libreiro. Déixamo. 
E entón o rapaz saca da mochila un mazo de folios, cada un coa 
súa foto de carné grampada e entrégalle un. 
—Moitas grazas, murmura, coa mesma timidez de antes. 
—Se algunha vez ten traballo para min... 
empeza a dicir. Logo cala. Sorrí un pouco, méteo todo de novo na 
mochila e sae á rúa, baixo a chuvia. 
Antonio mírame, grave. 
—Veñen por ducias. Rapaces e rapazas novas. Cada un co seu 
currículo. E non podes imaxinar de que nivel. Licenciados nisto e 
naquilo, cursos no estranxeiro, idiomas. E xa ves, hai que foderse. 
Cóllolle o folio da man. Fulano de tal, nacido en 1978, licenciado en 
Historia, cursos disto e do outro en París e en Italia. Tres idiomas. 
Lugares, empresas, datas. Conto ata seis traballos lixo, deses de 
tres ou seis semanas e logo á rúa. Miro na foto de carné, un 
apuntamento de sorriso, mirada confiada, talvez de esperanza. Logo 
boto unha ollada ao outro lado do escaparate, pero o mozo 
desapareceu xa entre os paraugas, baixo a chuvia. 
Estará, supoño, entrando noutras tendas, noutras librarías ou onde 
sexa, sacando o seu conmovedor currículo da mochila. Devólvolle o 
papel a Antonio, que se encolle de ombros, impotente, e gárdao nun 
caixón. El mesmo tivo que despedir hai pouco un empregado, 
incapaz de pagar dous soldos... 

 
 Arturo Pérez Reverte, El Semanal, 9 de febreiro de 2003. 
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Arturo Pérez Reverte é xornalista, con moita experiencia 
en crónicas de guerra e coñecido escritor de novelas e ensaios. Pertence á 
Real Academia da Lingua. É ben coñecida a súa ironía, a súa acidez e as 
expresións mordaces que utiliza para reflectir a sociedade do momento. 
 
 
 
TÉCNICAS DE COMPOSICIÓN ESCRITA. 
O DIÁLOGO 
 
 O diálogo é unha técnica moi importante. A través del, o narrador 
reflíctenos directamente o que din os personaxes da historia cando 
falan entre eles. 
 
 No texto de Pérez Reverte que acaba de ler falan o rapaz que anda 
buscando traballo e o amigo libreiro. O escritor emprega os 
seguintes verbos para indicarnos como é cada unha das 
intervencións dos personaxes: dixo, responde, pregunta... 
 
Ademais deses verbos, o narrador, dentro dun diálogo, pode utilizar 
outros moitos, dependendo sempre do contido, da forma ou do ton 
do que fala. Estes son algúns exemplos: murmurou, gruñou, 
observou, exclamou, suplicou, advertiu, enumerou, opinou... 
 
No diálogo, adóitase poñer guión antes de cada intervención dos 
personaxes: 
 
 —Moitas grazas, murmura, coa mesma timidez de antes. 
 —Se algunha vez ten traballo para min... 
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1. Comente cun compañeiro a situación da que nos fala o texto. Cre que 

é unha situación real que están a sufrir os mozos? 
 

2. Improvise e ensaie cos seus compañeiros algún diálogo de 
personaxes imaxinarios. 

 
3. Escriba un diálogo sinxelo que oíra entre persoas reais, por exemplo, 

nun comercio, ou entre amigos. 
 

4. Invente un diálogo sinxelo e escríbao no seu caderno. 
 
 
A ENTREVISTA DE TRABALLO 
 
A entrevista é unha ferramenta que se emprega en todos os 
procesos de selección de traballo. Para a empresa é unha forma de 
comprobar se o candidato é o ideal para o posto, unha vez que 
pasou a "criba" dos numerosos currículos que analizaron. Para o 
candidato é a súa oportunidade de "venderse" e de demostrar a súa 
valía. 

 
O entrevistador debe quedar convencido de que está ante a persoa 
axeitada, de que sabe resolver problemas, de que ten as calidades 
persoais necesarias e unha gran dose de profesionalidade. 
A entrevista non é só un interrogatorio, é un intercambio de 
información. Ao longo da sesión, o entrevistador pode invitar o 
candidato a facer preguntas relacionadas coa empresa e co cargo 
para cubrir; polo tanto, este debe facer un seguimento previo da 
empresa e das súas actividades, para así demostrar o seu interese 
polo posto de traballo 
A primeira impresión ten moita importancia e está baseada 
principalmente na aparencia exterior; polo tanto, débese coidar ao 
máximo a forma de vestir. A discreción e o aseo persoal son 
fundamentais. A forma de presentarse á entrevista indícalle ao 



 88

entrevistador a idea que o candidato ten sobre a súa propia persoa 
e reflicte a seriedade coa que toma a entrevista e o propio 
entrevistador. 
No momento da entrevista é moi importante a aptitude para a 
comunicación do entrevistado. Hai que ter en conta que a 
comunicación se realiza tanto mediante palabras coma mediante 
xestos e actitudes non verbais. Débense coidar certas actitudes e 
xestos que falan dun mesmo antes de pronunciar unha soa palabra. 
É importante: 

 
- Estreitar a man, con firmeza. 
- Manter contacto visual co entrevistador, demostrando así 

interese. 
- A postura ao sentar debe ser correcta, nin en tensión, nin 

demasiado relaxada. 
- Os xestos deben demostrar naturalidade. 
- Evitar o cruzamento de brazos e pernas, que implican 

distanciamento. 
- Un sorriso que demostre que se é unha persoa agradable 

coa que é doado traballar. 
 
Ante todo, o entrevistado debe demostrar unha actitude de 
naturalidade, interese, decisión e, sobre todo, convencemento de 
éxito. 

 
 
FALAMOS 
 

 
1. Que tipo de vestimenta cre que é a axeitada para unha entrevista? 
 
2. Que non se debe facer nunca nunha entrevista? 
 
3. Por que non se deben mencionar as condicións económicas? Débese 

preguntar polas vacacións? 
 
4. Cre que se debe interromper o entrevistador para 

facer preguntas? 
 

5. Que actitude non se debe nunca tomar nunha entrevista? 
 
6. Debe demostrarse submisión? 
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LEMOS E ESCRIBIMOS 

 
1. Lea novamente o texto e escriba se son verdadeiras ou falsas estas 

afirmacións: 
 
 ▪ A entrevista non é só un interrogatorio, é un intercambio 
  de información. 
 ▪ A entrevista é unha ferramenta que non se emprega en todos 
  os procesos de selección. 
 ▪ Débese coidar ao máximo a vestimenta, sobre todo ir á 
  moda. 
 ▪ É importante manter contacto visual co entrevistador. 

 
2. Complete estas frases con información tomada do texto. 
 

Para a empresa é a súa forma de _________ se o candidato é o ideal. 
 
Para o candidato é o seu xeito de venderse e demostrar a súa______. 
 
A primeira __________ ten moita importancia e está baseada na 
____________ exterior. 
 
No momento da entrevista son moi importantes as ______________ 
para a comunicación do entrevistado. 
 

3. Consulte no dicionario o significado de criba. 
_______________________________________________________ 
 
 

4. Explique en poucas palabras a expresión saber venderse. 
 

_______________________________________________________ 
 

5. Complete estas afirmacións: 
 

O principal medio de comunicación entre os homes é o ___________ 
____________________. 
 
As persoas "cóntanse as súas cousas": _________________________ 
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6. Escriba en abreviatura as palabras en grosa. Non esqueza o punto. 
 

Vostede resúltame simpático. 
A xerente é unha señora moi elegante. 
Víanse entrevistadores á esquerda e á dereita do corredor. 

 
7. Escriba cinco palabras que empecen por hum-. Por exemplo, humilde.  

        
        
 

8. Todas estas palabras empezan por de-. Clasifíqueas en dous grupos. 
Nun, coloque as palabras que teñen o significado de contrario de. No 
outro, o resto. Escriba cada grupo nunha destas columnas. 

 
Desafío, desacordo, despacho, desmaiarse, desagradecido,   
desorganizar, despois, desértico, desacerto, desanimarse, 
desafortunado, diante. 

 
Con significado de contrario de Con outro significado 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

9. Invente e escriba frases nas que aparezan estas formas verbais: 
recolleremos, convimos, autorizaron, acordou. 
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XOGOS COA LINGUAXE: TAUTOGRAMAS 
 
Un tautograma é un texto composto por palabras que comezan todas coa 
mesma letra. 
 
 Por exemplo: Miña mamá mímame moito. 
 
 O seguinte fragmento dun soneto de Quevedo é un tautograma cuxas 
palabras empezan todas pola letra "a". 
 
   Antes alegre andaba; agora apenas 
   alcanzo alivio, ardendo aprisionado; 
   armas a Antardra aumento acovardado; 
   aire abrazo, auga aperto, aplico areas. 
 
 Estes son algúns tautogramas: 
 
  Pedro Pérez Pellicer, perruqueiro perfumista. 
  Procurade pensar pouco, pero profundamente. 
  A túa tía tamén te atúa. 
  Tomé tamén tomaba té. 
 
Algúns tautogramas son tamén trabalinguas 
 
 Por exemplo: Tres tristes tigres triscan trigo. 
                    Cando contes contos conta cantos contos contas. 
 
 1. Inténteo vostede agora: 
 
  Roxelio __________________________ 
  Sacaba __________________________ 
  Olga ____________________________ 
  Estaba ___________________________ 
  Diante __________________________ 
  Fernando _________________________ 
  Manuel ______________________________ 
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ACTIVIDADES DE REVISIÓN: OS PRONOMES 
PERSOAIS. 
 
RECORDE 
 
  
As palabras eu, ti, el/ ela, nós/nós, vós/vós, eles/elas son pronomes 
persoais e indícannos as persoas que realizan a acción do verbo e o 
seu número. 
 
 

PRONOMES PERSOAIS 
 
1.ª PERSOA Eu nós 

 
2.ª PERSOA ti, vostede vós 

 
3.ª PERSOA el, ela Eles, elas 

 
 
1. Lea este texto de Darío Xohan Cabana e subliñe os pronomes persoais 
que atope. 
 
O príncipe mira para o lume e cavila as palabras. 
     —Chegaron máis barcos cargados de Homes de Fóra. Bateron en nós, e 
roubaron bastante na terra. Cando nos demos xuntado para defendernos, xa 
eles tiveran tempo de fortificarse na beira do mar, xunta o campo das batallas, 
naquela punta onde hai un carballo moi grande que ten tres gallas case desde a 
rentes da terra. É un sitio moi bo para iso, pois ao pé da punta hai unha baía 
pequena e moi abrigosa. Alí teñen os barcos. Na batalla tivemos bastantes 
perdas de xente, mortos e malferidos. Eles tamén levaron o seu, porque eran 
menos ca nós, e terminaron retirándose para o seu refuxio. Pero marchar non 
marcharon. Fixeron chozas e estacadas, e parece que teñen pensado quedar. 
Cando máis descoidados estamos, saen de golpe e rouban o gando e a gra, e 
matan homes, e mulleres non, pero levan con eles cantas poden. Seguro que 
para o ano que vén chegan máis, e perderemos a terra. Xa hogano nos custou 
ben traballo gardala. 
 
Darío Xohan Cabana, Cerco de ferro 
 
2. Complete estas frases con pronomes persoais. 
 
________ amañou o ordenador de Xurxo. 
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Lembro cando _____ compraches a primeira impresora. 
 
______ non pensamos contratar o ADSL. 
 
A min me parece que ________ deberían cambiar a conexión a Internet. 
 
________ vas vir á explicación dos novos programas?  
 
 
Fíxese nestas frases: 
 
Xan axudou o seu amigo/ Xan axudouno. 
 
Tende a roupa/ Téndea. 
 
Vou facer a compra/ Vou facela 
 
As palabras subliñadas das frases da esquerda substitúense nas 
frases da dereita por pronomes persoais. 
 
3. Faga vostede o mesmo nas seguintes frases. 
 
Temos os nenos na escola. Témolos na escola. 

 
Comprastes o coche?  

 
Foi levar os cartos ao banco. 
 

 

Garda a moto!  
 

Xurxo levou o ordenador ao técnico.  
 

María cortou a leña coa motoserra. 
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TRABALLAMOS COS NÚMEROS   
 

Nas semanas anteriores coñecemos os números decimais e as porcentaxes. 

Imos ver como podemos facer os cálculos xa aprendidos coa axuda da 

calculadora. 

 

Os cálculos de decimais coa calculadora fanse igual que os cálculos 

dos números decimais. A única diferenza está en como debemos 

escribir o número. O número decimal na calculadora escríbese cun 

punto que se atopa na fila inferior de botóns, xeralmente ao lado do 

cero. 

Por exemplo, 1,5 + 3,4 = 4,9 coa calculadora escribirían... 

       1         .      5       +        3        .        4        =      4        .        9 

1. Realice os seguintes cálculos coa axuda da calculadora: 

7,8 - 1,9 + 3,5 = 

15,6 × 1,6 - 9,9 = 

23,4 : 8,5 - 2,88 = 

3,75 × 8,44 : 50 = 
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O tanto por cento na calculadora vén dado pola tecla % que se pode 

atopar en distintas posicións, dependendo do número de funcións 

que teña a calculadora. O máis habitual é atopala nunha fila por 

enriba dos números, enriba do 9, ou ben na columna máis á dereita 

ou na situada máis á esquerda, podería estar á esquerda do 4 ou á 

dereita do signo da multiplicación. 

Para calcular un tanto por cento con axuda da calculadora 

empregaremos a tecla %, seguindo os seguintes pasos: 

 1. Introducir o número na pantalla. 

 2. Pulsar o signo da multiplicación (×). 

 3. Introducir o número do tanto por cento para calcular. 

 4. Pulsar a tecla %. 

Vexamos un exemplo, 

 Calculemos o 12% de 200. 

               2       0       0        ×      1        2      % 

2. Calcule as seguintes porcentaxes coa axuda da calculadora. 

80% de 150 

6% de 67 

45% de 225 

75% de 8 
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3. Nunha granxa, o 5% dos animais son galos, o 55% son galiñas e o 

resto son poliños. En total, hai 300 animais. 

a) Cal é o tanto por cento de poliños? 

 

 

b) Cantos galos hai? 

 

 

c) E galiñas? 

 

 

d) E poliños? 

 

4. Un colexio ten 400 alumnos e 20 enfermaron de varíola. 

Que porcentaxe de nenos están enfermos? 

 

 

Que porcentaxe de nenos están sans? 
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5. Escriba as seguintes porcentaxes como fracción e como decimais. 

Fíxese no exemplo. 

 TANTO POR CENTO  FRACCIÓN  DECIMAL 

   15%                 15/100      0,15 

   8% 

   26% 

   43% 

   67% 

   31% 

   80% 

   99% 

   52% 

   75% 

6. Exprese como porcentaxe, fracción e número decimal a parte 

coloreada de cada figura. 
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7. Lucas vai mercar un papaventos deportivo que custa 65 € e ten o 15% 

de desconto. Canto pagou Lucas polo papaventos? 

 

 

 

 

8. Unha máquina fabrica 2 500 botellas ao día. Delas desbótanse o 4% 

por defectuosas. Cantas botellas se producen correctamente cada día? 

 

 

 

 

9. Unha furgoneta transporta cada día 40 ducias de ovos. Un día a 

furgoneta ten un accidente e rompen o 45% dos ovos. Cantos ovos 

quedaron sen romper? 
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10. O 30% dos mozos atopa o seu primeiro emprego a través dunha ETT. 

E nun 70% dos casos o primeiro contrato dura menos de 4 meses. 

Nunha pequena cidade onde hai 12 000 mozos, calcule aplicando as 

porcentaxes que dan as estatísticas: 

i. O número de mozos da cidade que atoparon traballo a 

través dunha ETT. 

 

 

ii. O número de mozos da cidade que tiveron un primeiro 

contrato de máis de catro meses. 

 

 

11. A unha entrevista de traballo preséntanse 400 persoas, pero só hai 8 

postos de traballo dispoñibles. Que porcentaxe de persoas 

conseguiron o posto de traballo despois da entrevista? 

 

 

 Que porcentaxe de persoas quedaron sen traballo despois da

 entrevista? 
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O número π. 

Ao dividir a lonxitude dunha circunferencia entre o seu diámetro 

obtense sempre o mesmo número. É un número decimal con moitos 

decimais; como son tantos, para identificalo utilízase unha letra 

grega π (lese pi). O número π vale 3,1415926535... aínda que, en 

moitos casos, para realizar cálculos se redondea como 3,14.  

 

12. Colla unha moeda de dous euros, comprobe que o seu contorno mide 

7,885 cm e que o seu diámetro mide 2,51 cm, aproximadamente. Ao 

dividir a lonxitude da circunferencia entre o seu diámetro, que 

número obtén? 

 

 

 

 

13. Faga a mesma comprobación cunha lata de refresco. O seu contorno é 

de, aproximadamente, 20,43 cm e o seu diámetro 6,503 cm. 

Comprobe que a relación entre a lonxitude do contorno e o diámetro 

é o número π. 
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Para calcular a lonxitude dunha circunferencia (L), debemos 

coñecer o raio (r) ou o diámetro (d), que multiplicaremos polo 

número π, segundo as seguintes fórmulas: 

L =d× π   L =2× r× π 

 
 

14. Quérese valar unha zona axardinada con forma circular de 2 m de 

raio. Cantos metros de valo se necesitan? 

  O metro de valo custa 9,5 €. Canto custa valar o xardín? 

 

 

 

15. Calcule a lonxitude das seguintes circunferencias: 

d =16 cm 

r =25 cm 

d =0,75 cm 

r =8,2 cm 

16. Se o lado do cadrado mide 12 cm, canto mide a lonxitude da 

circunferencia? 
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Para calcular a área dun círculo (A), debemos multiplicar o 

número π polo raio (r) dúas veces. Se o queremos calcular a partir 

do diámetro, deberemos multiplicar o número π polo diámetro (d) 

dúas veces e dividir entre catro. 

A = r× r× π  A =d× d× π 
        4 
 

 

 

 

17. Un cuarto de torta: 

Que figura circular é? 

 

 

Se a torta ten un raio de 4,5 cm, que superficie ten a porción de torta? 

 

 

 

18. Calcule a área das seguintes circunferencias: 

r =5 cm 



 103

d =23 cm 

r =47,2 cm 

d =108,5 cm 
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REVISIÓN 
 

UNIDADE 4 
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RECORDE 
 
 
O paro é un dos grandes problemas da nosa sociedade. 
 
O dereito ao traballo é un dereito fundamental de todas as persoas. 
 
O paro xéralle graves problemas ao individuo que o sofre: 
problemas económicos, problemas persoais e sociais. 
 
Atopar un emprego resulta cada vez máis difícil, especialmente para 
as persoas con escasa preparación, os mozos sen experiencia 
laboral, as mulleres e as persoas de máis de cincuenta anos que 
perdesen o seu anterior traballo. 
 
Canta maior información se teña sobre o mercado laboral, máis 
doado será acceder a un posto de traballo. 
 
A busca de traballo implica un grande esforzo, tanto físico coma 
psicolóxico; polo tanto, será de grande axuda coñecerse a un 
mesmo e ser conscientes das nosas propias limitacións. 
 
O candidato que está disposto a traballar "do que sexa" non adoita 
ser o candidato que demandan as empresas. 
 
Débese recorrer a todas as canles posibles: prensa, bolsas de 
traballo, taboleiros de anuncios en comercios, internet, empresas de 
selección de persoal, empresas de traballo temporal..., sen 
esquecer os contactos persoais. 
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RECORDE 
 
 
Os prefixos im-, in- significan, ás veces, o contrario de. 
 

 
 

1. Fíxese na frase que aparece a continuación e complete as 
 restantes cos prefixos axeitados. 

 
        Xoán, ten coidado... Non sexas imprudente...! 
 
       Isto non se pode perdoar, é ___________________________________ 
       Esta comida dixírese moi mal, é _______________________________ 
       Non tes paciencia, es un _____________________________________ 
       Resulta imposible de mellorar, quedou __________________________ 
 
 

2. Forme dúas columnas con estas palabras. Nunha escriba as que 
 teñen o significado de contrario de e, na outra, as que non o 
 teñen. 

 
Desafío desamparado despacho, desagradecido, desafortunado, 
desacordo, desanimarse, espreguizarse, desastre, desterro, 
desorganizar desesperado. 

 
 

3.  Comente cun compañeiro o significado destes refráns. A 
continuación, escriba un breve resumo do seu significado. 

 
Algo terá a auga cando a bendicen. 
 
Ninguén diga: desta auga non beberei, por turbia que estea. 
 

      Cada cal quere levar a auga ao seu muíño e deixar seco o do   
      veciño. 

 
4. Invente e escriba frases nas que aparezan estas formas verbais: 
 
    Corrixiu, recolleremos, somerxían, escollen, elixiron, tecen. 
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5. Copie as oracións e compléteas con pronomes posesivos: 
 
 Todas ________ amigas son moi simpáticas. 
 Vin a__________ pai na libraría. 
 Henrique e_________ fillo virán visitarnos. 
 
 

RECORDE 
 
 
Á hora de buscar traballo, debemos valorar as condicións de traballo 
que estamos dispostos a aceptar: a xornada laboral —quendas e 
horarios—, tipo de tarefas para realizar, soldo mínimo, lugar de 
traballo, posibles desprazamentos e tipo de contrato. 
 
O Instituto Nacional de Emprego (INEM) e as oficinas 
correspondentes das comunidades autónomas son o intermediario 
público que pon en contacto a empresarios e traballadores. 
Ademais, ofrecen formación e orientación para a busca de emprego. 
 
As empresas de traballo temporal (ETT) seleccionan o candidato, 
fórmano —se é necesario— e encárganse das xestións 
administrativas da contratación. 
 
As empresas utilizan os servizos dunha ETT para cubrir un posto de 
traballo de forma temporal. 
 
Á parte da nosa formación académica e profesional, é necesario 
complementar a nosa formación con outro tipo de actividades: 
cursos de especialización, talleres, seminarios, idiomas, informática, 
etc. 
 
Outras fontes de formación son: os centros municipais, os 
sindicatos, as organizacións empresariais, as cámaras de 
comercio... 
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1. Escriba cinco verbos rematados en -bir, e dous rematados 
 en - vir. 
 
  ……………………. ……………………. 
  ……………………. ……………………. 
  ……………………. ……………………. 
  ……………………. ……………………. 
  ……………………. ……………………. 

 
2. Complete este cadro con palabras da mesma familia. 

 
         

VERBO  
 

SUBSTANTIVO ADXECTIVO 

Acoller  acolledor  acollida 
 recollemento  
Arrepiar   
  encollido 

 
 

3. Explique o significado da palabra lista nestas frases. 
 

Onte apuntouse á lista do paro. 
Xa estou lista para saír. 
A miña filla é máis lista que a fame. 

 
4. Cambie a palabra en grosa das frases pola que significa o mesmo 

do recadro. 
 

O rei vive nun pazo. 
Colleu o seu maletín con todos os seus documentos. 
Manda cartas de presentación a todas as empresas. 
É o rapaz máis divertido do mundo. 

 
5. Copie os artigos que aparecen nestas oracións xunto ao 
 nome que acompañan. 
 
 Todo o equipo veu despedirme. 
 Perdémonos polos corredores da empresa. 
 O libreiro necesitaba un aprendiz na tenda. 
 

 alegre 
 habita 
 agarrou 
 envía 
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RECORDE 
 
 
O currículo (CV) é un documento que resume de forma clara os 
datos persoais, a formación e a experiencia profesional dunha 
persoa. É como unha tarxeta de presentación. 
 
O CV pode ser de tres tipos: cronolóxico, inverso ou temático. 
Dependendo das nosas características, elixiremos un ou outro. 
 
Normas imprescindibles á hora de redactar un CV: brevidade, 
linguaxe clara e directa, non cometer faltas de ortografía, utilizar só 
o orixinal, non o asinar, non incluír documentación e non falar de 
condicións económicas. 
 
A entrevista é unha ferramenta que se emprega en todos os 
procesos de selección de traballo. 
 
Para o candidato é a súa oportunidade de "venderse" e de 
demostrar a súa valía. 
 
A entrevista non é só un interrogatorio, é un intercambio de 
información. 
 
A primeira impresión ten moita importancia e está baseada 
principalmente na aparencia exterior; polo tanto, débese coidar ao 
máximo a forma de vestir e o aseo persoal. 
 
Tamén hai que ter en conta os xestos e as actitudes non verbais 
 
 

 
 
1. Escriba tres oracións diferentes coa palabra entrevista. 
 

___________________________________________________ 
 
___________________________________________________ 
 
___________________________________________________ 
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2. Imaxine que lle acontecen estas cousas. Que diría? Escriba 
oracións. 

 
▪ Perdeuse e quere saber onde está a rúa Boavista. 
 
▪ Quere que vaia comer un compañeiro de traballo á casa e non 
 sabe se poderá. 
 
▪ Debe entrar a unha entrevista. 

 
3. Estas palabras pertencen á familia de servir e vivir. Escriba cada 

familia nun grupo. 
 

Servizo, servente, vida, vivenda, vivente, servidor, servizal, 
vividor, . 

 
      

Servir Vivir 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

4. Para dar ordes usamos o imperativo. 
 

Por exemplo: Escoitade con atención. 
 
Transforme estas frases do mesmo xeito. 
 
 ▪ Ten que subir máis lentamente. 
 ▪ Debedes fichar todos os días. 
 ▪ Hai que mellorar o rendemento. 
 ▪ Debedes facer o que vos digo. 
 

5. Complete estas frases con formas do presente ou do pretérito 
imperfecto do verbo ir. 
 
 Antes __________ de viaxe con máis frecuencia. 



 113

 Se vós ______ por este lado, nós______ polo outro. 
 Nunca _______ ao despacho do xefe, a non ser que me chame. 
 Cando _______ ao comité de empresa, nunca me axudaban. 
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TRABALLAMOS COS NÚMEROS 

1. Dous amigos xúntanse para pintar a casa dun deles. En 1,5 h pintan 4,5 

paredes. 

a) Cantas paredes pintarán en 3 h? 

 

 

b) En cada parede gastan 2/3 dun bote de pintura e 1,2 m de fita de 

carroceiro. Cantos botes de pintura e canta fita gastarían despois de 3 

h? 

 

 

2. Realice as seguintes operacións: 

a) (7,46 + 0,95 - 1,28) : (5,6 - 3,125) = 

b) 2,65 × 0,5 × 9,19 × 0,243 = 

c) 24,718 : 3,2 × 0,25 : 6,96 = 

d) 60,015 - 14,22 + 3,604 - 26,9 + 0,75 = 
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3. Escriba a porcentaxe correspondente: 

a) A metade de algo   ___________________ 

b) A quinta parte de algo  ___________________ 

c) A terceira parte de algo  ___________________ 

d) O total     ___________________ 

e) As tres cuartas partes de algo ___________________ 

4. No pasado mes de outubro choveu o 65% dos días. Cantos días choveu? 

  

 No mes de novembro choveu 18 días. Cal é a porcentaxe de días con 

chuvia de novembro? 

 

 

5. Complete: 

  45 % + ____________ = 100 % 

  ____________ + 13 % = 100% 

  24 % + ____________ = 100% 

  _____________ + 7 % = 100% 
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6. Complete a táboa. Fíxese no exemplo. 

  

SIGNIFICADO PORCENTAXE FRACCIÓN DECIMAL

20 partes de 100 20 % 20/100 0,2 

35 partes de 100    

82 partes de 100    

15 partes de 50    

7 partes de 25    

 

7. O IVE é un imposto que supón o 16% do prezo dun produto. Cal é 

o prezo final dun produto que custa 48,65 € máis o IVE? 

 

 

8. Examináronse 452 persoas para conseguir o carné de conducir e 

aprobaron o 70% delas. Cantas persoas superaron o exame? 

  

 

 

9. Debuxe unha circunferencia de 6 cm de diámetro co compás. A 

continuación, sinale o centro, un raio e un diámetro sobre a 

circunferencia. 
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10. Cite un obxecto que teña forma de circunferencia e outro que teña 

forma de círculo. 

 

 

 

11. Que elementos da circunferencia limitan un sector circular? 

 

 E cales son os que limitan un semicírculo? 

 

 E un segmento circular? 

 

 Debúxeos e sináleos. 

 

 

12. O diámetro dunha roda dunha bicicleta é 60 cm. Que lonxitude 

percorre a bicicleta nunha volta? 
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13. Unha fonte ten 8 m de raio. Que área debe ter unha lona para que 

tape completamente a fonte? 

 

 

14. Para unha circunferencia de 22 cm de raio, calcule: 

a) A medida do seu diámetro. 

 

 

b) A lonxitude da circunferencia. 

 

 

 

c) A área da circunferencia. 

 

 

 

15. Que é o número π? Canto vale? 

 
 
 


