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 1   Copia as oracións coma se formasen parte dun diálogo en estilo directo.

 ● O home do tempo anunciou que ía chegar unha gran tormenta.

                         

 ● Marta dixo que aquelas vacacións ían ser inesquecibles.

                         

 ● Roberto preguntounos se queriamos ir merendar á súa casa.

                         

 2   Agrupa estas palabras segundo o campo semántico ao que pertenzan.

cabo                    pan                    cordilleira                    peixe                      personaxe                    froita
pano                   golfo                   escenario                    estreito                  maquillaxe                    carne

3   Escribe a palabra que representa cada debuxo e engade tres palabras da súa familia.

                                                                          

                                                                               

                                                                                

                                                                                

 4   Subliña os verbos destas oracións e divídeos en raíz e desinencias.

a) A mestra ensaiaba coas alumnas todas as tardes.                        

b) Onte, o pai de Antón atopou un gatiño.                                                                

c) Antía viaxará a Rusia o vindeiro verán.                                                       

d) Os xardineiros plantaron petunias na rotonda.                   

 5   Transforma en voz pasiva as oracións b) e d) da actividade anterior.

TEATRO ACCIDENTES XEOGRÁFICOS ALIMENTOS

—Vai chegar unha gran tormenta —anunciou o home do tempo.

—Queredes vir merendar á miña casa? —preguntounos Roberto.

—Estas vacacións van ser inesquecibles —dixo Marta.

pano

escenario

personaxe

maquillaxe

pan

peixe

froita

carne

cabo

golfo

cordilleira

estreito

cabalo

cabalaría

cabalgar

cabalgadura

camisa

camiseiro

camisola

descamisado

ensai-aba

atop-ou

viax-ará

plant-aron

b) Onte, un gatiño foi atopado polo pai de Antón.

d) As petunias foron plantadas polos xardineiros na rotonda.
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 6   Explica no teu caderno a diferenza entre as parellas de palabras destacadas.

Non me gusta o té.
     

Hoxe non te vin no parque.

O grilo é herbívoro.
     

Merquei lapis e cadernos.

Nós comeremos robaliza.
     

Levei un golpe nos xeonllos.

7   Copia este diálogo transformándoo en estilo indirecto.

               

               

               

               

               

               

8   Analiza as seguintes formas verbais.

 ● nadabas                           

 ● rin                            

 ● escribiriamos                           

9   Fíxate no debuxo. Que tipo de novela poderías escribir baseándote nel? Que características teñen este 
tipo de novelas? 

-Perdoe, sabe vostede en que piso vive Brais 
Abal? -preguntou Iria.
-Por suposto. Eu son Brais Abal e vivo no 5.º D 
-respondeu Brais.
-Seguro que é vostede Brais Abal? -dubidou Iria.
-Por suposto! Onte á noite aínda o era! -excla-
mou Brais.

Té: infusión. Te: pronome persoal.

Nós: pronome persoal. Nos: contracción de en + os.

É: forma do verbo ser. E: conxunción.

Iria preguntoulle a unha persoa se sabía en 

que piso vivía Brais Abal e esa persoa 

respondeulle que el era Brais Abal e que vivía 

no 5.º D. Iria dubidou que fose el, pero Brais 

exclamou que por suposto que o era, ou que 

polo menos aínda o era a noite anterior.

2.ª persoa do singular do copretérito de indicativo do verbo nadar.

1.ª persoa do singular do pretérito / 3.ª persoa do plural do presente de indicativo do verbo rir.

1.ª persoa do plural do pospretérito de indicativo do verbo escribir.

Podería escribir unha novela histórica.

As novelas históricas baséanse en feitos reais da historia, situados 

nunha época antiga determinada, aínda que os personaxes que 

aparecen nelas poden ser inventados.
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A familia de palabras e o campo semántico

 1   Escribe o nome do campo semántico ao que pertencen estes grupos de palabras.

martelo      serra      alicate      desaparafusador           

turrón      agasallos       Apalpador        adornos           

pulseira         anel        colar         colgante            

ollomol        dourada        rodaballo        pescada            

 2  Escribe dúas palabras máis para formar familias de palabras.

                                                       

                                 

                                          

                             

                                                       

                                

3   Observa os debuxos e completa a táboa.

O campo semántico é 
un grupo de palabras 
que teñen en común 
unha parte do seu 
significado.

Ten en conta

A familia de palabras 
é un grupo de 
palabras que teñen 
en común a raíz.

Ten en conta

Familia de palabras Campo semántico

                                   

                                   

                                  

                                   

                                   

                                  

                                   

                                   

                                  

                                   

                                   

                                  

                                   

                                   

                                  

                                   

                                   

                                  

ferramentas

portal

teléfono pedal peite

telefonar

telefonista

ventá

Nadal

xoias

peixes

pedalear

pedalada

peiteado

despeitear

porta

portaría

bufarda

claraboia

botelleiro

embotellar

embotellamento

xerra

vaso

copa

barcaza

embarcar

desembarque

avión

tren

coche
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 1   Completa as oracións coas raíces adecuadas para cada desinencia.

 ● Mañá vós                                        -redes como chegar alí.

 ● Ana                              -rá anos o luns e xa me                              -ou á festa.

 ● A miña nai e eu                                       -amos torradas con manteiga.

 ● Todas as mañás                                    -aban xuntas cara á escola.

 ● Xaime aínda                                       -e o seu coche por aquelas estradas.

2  Clasifica os verbos da actividade anterior segundo o tempo verbal.

Pasado
                        

Presente
                        

Futuro
                         

 3   Enche a táboa coas formas non persoais dos verbos. 

 4   Completa estas definicións sobre o modo verbal coas palabras adecuadas.

vén dúbidas actitude ven ordes veña reais
 

indica

Infinitivo Xerundio Participio

pintar                                                                         

                                    recollendo                                     

                                                                        vivido

bailar                                                                         

O modo verbal informa sobre a      do falante ante o que di. As formas 
verbais poden estar en tres modos:

 ● Indicativo: expresa feitos     , Carme     con nós.

 ●  Subxuntivo: expresa feitos ou estados probables,            ou desexos. 
Oxalá Carme     con nós.

 ●  Imperativo: expresa     consellos ou instrucións. Carme,     
con nós, por favor.

indicaredes,

A raíz achega o significado 
ao verbo. Para identificala hai 
que separar as terminacións 
-ar, -er, -ir do seu infinitivo.

As desinencias verbais 
indican a persoa, número, 
tempo, modo e voz.

Ten en conta

O tempo verbal indica o 
momento da acción. Pode 
ser: presente, a acción sucede 
mentres se fala, pasado, 
a acción sucede antes do 
momento da fala, ou futuro, 
a acción sucederá despois do 
momento da fala.

Ten en conta

fa convid

almorz

camiñ

conduc

Resposta modelo:

convidou camiñaban

almorzamos conduce

fará

recoller

vivir vivindo

bailando

pintado

recollido

pintando

bailado

actitude

reais vén

dúbidas

veña

ordes, ven
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 1   Rodea as palabras destas oracións que teñen acento diacrítico.

 ● Nós vivimos na rúa Ourense.

 ● Uxía é alta e ten o pelo moi escuro.

 ● O óso máis grande do corpo é o fémur.

 ● Queres unha cunca de té?

 ● O vento rompeu algunhas pólas.

 ● Mercáronme unha bóla nova.

2   Relaciona cada palabra coa súa definición.

3  Copia estas palabras debaixo do debuxo adecuado e despois completa as oracións.

oso                      óso                      pola                      póla

                                                                                                                                                            

 ● O cúbito é un      do brazo.

 ● Mira, hai un gatiño na      desa pereira.

 ● Téñolle moito cariño a este       . Regaláronmo cando nacín.

 ● Na granxa había unha                  cunha plumaxe moi bonita.

 4   Completa estas oracións coas palabras axeitadas. 

 ● André vive ao lado    (da/dá) tenda de lámpadas.

 ● Se el me     (da/dá) o cromo eu déixolle a miña buxaina.

 ● Tes que facerlle un    (no/nó) ao lazo.

 ● Atopei unha bolboreta de moitas cores          (no/nó) xardín.

pe

bola

pé

bóla

 Pan de forno de forma circular.

  Parte do corpo que se atopa ao final das pernas.

 Obxecto en forma de esfera.

 Nome da letra p.

da

oso pola póla óso

óso

póla

oso

pola

dá

nó

no
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 1   Indica a que tipo de novela pertence este fragmento e despois continúaa.

De súpeto, ábrese unha porta e un estraño ruído comeza a oírse desde aquel 
cuarto… O detective, silandeiro, vai achegándose pouco a pouco ao cuarto. 
Non sabe o que sucede e, de repente, un forte berro chega ata os seus oídos.

              

2   Copia de novo estas oracións substituíndo as palabras destacadas por un sinónimo con acento diacrítico. 

Xandra marchou para o colexio con moito apuro.

                         

Hai un paxaro na rama daquela árbore.

                         

Convén saber cando comeza a película.

                         

 3   Inventa un diálogo para esta situación e despois transfórmao en estilo indirecto.

Tipo de novela

De misterio.

Resposta modelo: Do outro lado da porta préndese unha luz e o detective avanza cara a ela, no medio 

da escuridade que envolve o corredor. Cando xa está a piques de chegar, oe un ruído  de pasos xusto 

detrál del, dá a volta e… alí está o gato perdido da señora Pereira! O gato mira para el, lambe unha pata 

e métese no cuarto. O detective decide seguilo.

Xandra marchou para o colexio con moita présa.

Cómpre saber cando comeza a película.

Hai un paxaro na póla daquela árbore.

Na tenda, Iago preguntoulle ao seu pai se podían mercar unha grilanda para poñer na árbore. O seu pai 

respondeulle que si, que era xusto o que lles faltaba por mercar dos adornos.

Resposta modelo: 

Papá! Podemos mercar esta 

grilanda para poñer na árbore?

Claro, Iago. Era xusto o que nos 

faltaba para rematar cos adornos.


