
       1.         completa as oracións coas palabras que van entre parénteses. Hai que volver copiar as 
oracións 

1. En ............. dese lugar sobresaen ............. (paisaxe, árbore, froiteiro) 
2.  Esas ............. publicáronse en varios ............. (lei, xornal, nacional). 
3.  En ............. grande hai ............. de tráfico ............. (ponte, algún, sinal, indescifrábel).  
4. Comprou varios ............. para as cociñeiras dos seus ............. (mandil, azul, hotel).  
5. Non podía aturar ............. de ............. a pesar das ............. (aquel, dor, ril, inxección).  
6. As palmeiras dan moitos ............., as colmeas ............. e os burros ............. (dátil, saboroso, mel, 

couce, doloroso). 
7.  As listas de ............. godos son ............. de memorizar para ............. e ............. para outros (rei, 

fácil, un, difícil).  
8. ............. que aquí fixeron os .............piratas figurará nos ............. da historia local (pillaxe, capitán, 

libro). 
9.  Ás ............. os nosos ............. non podían remediar os ............. aos emigrantes (vez, cónsul, mal).  
10. ............. dos ............. paseaban polos pazos ............. con ............. (algún, paxe, rei, real, traxe, 

branco)  
11. Boteille ............. á comida (pouco, sal).  
12. A parella de ............. meteu o coche en ............. mais deixoulle as ............. acesas (garda civil, 

garaxe, luz).  
13. Cal é ............. de ............. dos .............? (cor, sangue, animal).  

2. Pon en plural 

 Non me gusta ese cartel, é igual que o do ano pasado e ten unha cor insufríbel.  

 O caracol de meu irmán gañou o campionato mundial, foi o máis áxil e dócil.  

  A explosión foi provocada por un gas letal.  

  A abertura gradual de oficinas bancarias farase tendo en conta a situación da sucursal existente.  

 Algún proceso febril esixe un tratamento delicado.  

  Con ese pincel tan  non vas poder pintar o bergantín que se ve nese libro.  

  Sempre foi un amoral e un intratábel no asunto mercantil.  

 O antigo guaraní era moi vital e sempre andaa nu.  

  Nunca vin home máis papón e lacazán.  

  Sempre será un heroe ocasional o que resolva a situación de perigo.  

4. Puntúa e acentúa: 

--------------------------------------------------- 

Non antes comianse castañas e  tamen veu de America o mainzo  era a primeira vez que tiña clara a sensacion de que 

grazas o mestre sabia cousas importantes do noso mundo que eles os pais descoñecian. 

Pero os momentos mais fascinantes da escola eran cando o mestre falaba dos bichos as arañas de auga inventaban o 

submarino as formigas coidaban dun gando que daba leite con azucre e cultivaban cogomelos habia un paxaro en 

Australia que pintaba de cores o seu niño cunha especie de oleo que fabricaba con pigmentos vexetais nunca me 

esquecerei chamabase o tilonorrinco o macho puña unha orquidea no novo niño para atraer a  femia. 

Tal era o meu interese que me convertin no subministrador de bichos de don Gregorio e el acolleume como o mellor 

discipulo habia sabados e festivos que pasaba pola miña casa e iamos xuntos de excursion percorriamos as beiras do rio 

as gandaras a fraga e subiamos o monte Sinai. Cada viaxe desas era para min como unha rota do descubrimento 



volviamos sempre cun tesouro unha mantis un cabaliño do demo un escornabois e  unha bolboreta distinta de cada 

vez ainda que eu so recorde o nome dunha a que o mestre chamou Iris e que brillaba fermosisima pousada na lama ou 

no esterco. 

De regreso cantabamos polas corredoiras como dous vellos compañeiros os luns na escola o mestre dicia  e  agora 

imos falar dos bichos de Pardal 

Para os meus pais esas atencions do mestre eran unha honra aqueles dias de excursion a miña nai preparaba a 

merenda para os dous non fai falta señora eu xa vou comido. 

 

3. Identifica o demostrativo e indica o seu valor. Cámbiao por unha forma equivalente 

1. Daquela aínda ti eras pequena.  
2. Cando veu daquela, estábache mellor conservado.  
3. Daquela déixocho na conserxería.  
4. Nestas entra a directora de moi mal xenio.  
5. Conta o que che pasou daquela.  
6. Co aquel do partido do Celta saíron antes da hora.  
7. Con que aquel me contaba as súas aventuras en África!  
8. Non o vas conseguir nin por esas!  
9. E ti agora vésme con estas, anda, vai rañar a barriga por aí!  

       4. Identifica o posesivo e indica o valor. Cámbiao por unha forma equivalente 

1. Polo que vexo, os teus nunca van ao fútbol.  
2. Ese nunca chegará a ter casa de seu.  
3. Paulo xa che ten os seus vinte anos.  
4. Xesús ten de comer de seu, non pasa fame.  
5. Aquel cativo era intelixente de seu.  
6. Temos dúas piscinas de noso.  
7. É moi de teu deixar todo esparexido polo chan.  
8. Deica a Rúa hai os seus cen quilómetros.  
9. Os seus non a deixan saír despois das dez da noite.  
10. Non creo que volvan xa ao seu.  

 
    5. Substitúe o CD e o CI e fai as contraccións oportunas. 

1. Colleu as lambetadas ao irmán 
2. Tampouco trouxeron o lapis para ti.  
3. Case leu toda a novela aos fillos.  
4. Uns cortaron as uvas, outros beberon o viño.  
5. Se dás un bico (a min), dou un euro (a ti).  
6. Mentres vía a vostedes no meu cuarto, estaba ledo.  
7. A meniña puxo os lentes ao can.  
8. Aínda que traias o anel para min, non vou coller (o anel).  

     6. Corrixe os erros relacionados co pronome. Busca os adverbios  

1. Casouse moi novo e máis tarde marchouse para Suíza.  
2. Onte morréuselle un curmán. Moito queríalle, mais non hai que facerlle, a vida éche así.  
3. Nos deron os presentes onte e mañá irémoslles comer a merenda.  



4. Deses bichos haios a moreas na miña aldea, como me divirto cazando en eles!  
5. Esa idea partiu de el, que eu ben coñézoo.  
6. Ía conmigo de paseo cando déronlle a má nova de que perdera o Pontevedra.  
7. Colleua pola man e díxolle unhas cantas palabras bonitas.  
8. Xa sei que aliouse con vos para afundirme a empresa de vendas na Rede.  
9. Púxose en paz consigo mesmo, que era o que máis cumpríalle.  
10. Nunca os lo darei, os lo xuro polo máis sagrado.  
11. É certo que lles presentou o amigo ás irmás? Si, presentoullo.  
12. Comeuse el só unha cunca de fabas e despois che parecía unha fábrica de foguetes.  
13. Introduciulle na casa con todos os honores e che acabou saíndo pola porta de atrás.  
14. Tomoulle da man con toda a cortesía posíbel.  

      7. Completa con te/ che e  coloca o pronome no lugar axeitado:  

1. Non ... quixen... magoar..., perdoa.  

2. Non fas máis que ... illar... dos compañeiros, tes que ... sentir... cómodo e ... deixar... levar... 

polo bo humor.  

3. ... vou... quentar... a auga para que ... poidas... bañar... axiña.  

4. Canto ... amou... mentres non o consumiu a enfermidade!  

5. Pensei ... arranxar... o cuarto canto antes.  

6. Xa escampou, ...deixo... o paraugas onde estaba.  

7. En canto ... vendeu... a dorna o señor Pedro?  

8. Si, home, ... botou... fóra por ... soar... o móbil.  

9. Ben me lembro de cando ... bateu... cun croio na cabeza.  

10. Esas cores tan fortes ... poden... producir... molestias na vista.  

11. Hai que ver o ben que ... agasallaron... hoxe.  

12. Que ... receitou... dona Inmaculada, esa doutora que tan ben ... cae...?  

13. O luns ... caían... uns lóstregos arrepiantes.  

14. Que ben ... recende... a roupa!  

15. A nugalla non ... deixa... erguer a tempo.  

16. Case ... oín... todo.  

17. ... pon... a comer e que ... aproveite...!  

18. Mañá ... recollerei... os libros.  

9.  Identifica no seguinte texto os indefinidos, adverbios, demostrativo, posesivos. Indica se son 
determintantes ou pronomes (agás os adverbios, evidentemente) 

 
Naquela mañá de moito frío todos estaban esperando a que alguén dixese algo sobre o asunto porque 
alí, e noutros lugares, estaban bastante preocupados. Cando xa pasaran unhas horas varias persoas 
avisaron rapidamente de que nas noticias daquel día ían informar do tema pero ningún esperaba nada 
interesante. Despois de falar moito, chegaron á conclusión de que os mil afectados debían presentar 
cadansúa reclamación.  



 
9. Traduce  
 

 ¿Te preparo la cena o quieres acostarte sin comer? 

 Te voy a contar un secreto: esta noche soñé que me caía desde lo alto de una torre y que al llegar 
al suelo tú me recogias y me salvabas la vida.  

 Conmigo siempre estarás seguro porque yo soy una chica muy fuerte.  

 Le diremos que se nos ha caído por la ventana y así no sospechará.  

 Ya te dije Io que pensaba acerca de los campos magnéticos.  

 Te estoy diciendo que se casaron por la iglesia, aunque  nadie  pudo saberlo porque lo hicieron 
en el más absoluto secreto.  

 Si vienes con nosotros será mejor que te pongas una ropa más adecuada.  

 Algunas instituciones les concedieron préstamos a bajo interés. 

 Lo cogió por el cuello y casi se lo retuerce.  

 Se comió y se bebió todo lo que le habían proporcion ado los vecinos 
 


