
CADERNO DE RECUPERACIÓN SETEMBRO 20-21 GALEGO 2º ESO.

1. Identifica os elementos da comunicación no siguiente contexto: 

Un peón está a esperar para cruzar nun semáforo que está vermello.

2. Nomea a función da linguaxe en cada caso:

a. Son as tres da tarde.
b. Toma a sopa e marcha para cama.
c. Por suposto, escoito.
d. A letra “h” é muda e non se pronuncia ao falar.

3. Explica que son e cales son as variedades xeográficas da lingua.

4. Indica que tipo de texto é o seguinte. Indica tamén o subtipo. Explica por que. 

A miña avoa Aurelia era unha muller cálida e amable, sempre disposta a axudar. Aínda que non era unha 
muller moderna e de mente aberta, sabía escoitar e dar os mellores consellos a aqueles que os precisaran. 
Non era moi alta, pero os seus ollos profundos e negros enchían calquera lugar no que entrara ao 
momento.

5. Ponlle o artigo estas palabras palabras:

1.___poema 2. _____arte  3._____costume     4.____talismán     5.______lume     6._____orde      
7._____ra   8.______dote      9._____perdiz       10._____fe     11._____sorriso      12._____marxe     
13._____cume     14._____cor     15.____aguia     16.____sinal     17.______la       18._____calor      
19._____viaxe       20.____cofre

6. Indica o feminino das seguintes palabras:

1.cidadán  6.barón
2.xenro 7.castrón
3.pega 8.macho
4.intérprete 9.artesán
5.fisterrán 10.xudeu

7. Pon en plural as seguintes palabras:

1. civil 5.u 9.ancián
2. mel 6.tórax 10.xentil
3. ollomol 7.lapis 11.prismáticos
4. tándem 8.dúplex 12.dor

8. Indica en que grao está o adxectivo: 

Lembro que non foi tan difícil como nos dicían.
O doente está peor do que pensabamos.
A froita está moi madura para o meu gusto.

REALIZA OS EXERCICIOS PROPOSTOS A CONTINUACIÓN PARA REVISAR A MATERIA.
ENTRÉGAOS O DÍA DO EXAME DE SETEMBRO.



Os cans son os nosos amigos fieis.
Antes da tormenta o ceo púxose negrísimo.
Non tivo acougo en toda a súa longa vida.
Fíxose moi rica con ese negocio.
Cando eu o vin xa era moi velliño.

9. Enche os ocos para formar comparacións:

- Sempre foi _______ alta _______ ti.
- Ten _______ libros na súa casa _______ parece.
- Obtivo unhas cualificacións _______ altas _______ el.
- Os textos son _______ fáciles _______ dixo.
- Despois da operación cirúrxica está _______ avellado _______ Breixo

10. Indica o superlativo relativo e absoluto dos seguintes adxectivos:

Frío
Nobre
Sagrado
Bo
Fiel
Forte
Antigo
Sabio
Débil

11. Clasifica as seguintes palabras segundo teñan ditongo, tritongo ou hiato.

leoa mensuais saír lingua noite aéreo           
continuou caixeiro teatro moito voitre dúas 
leite aínda reitor moeda  auga rúa 
xeonllo vaia

12. Relaciona cada palabra da columna da esquerda co seu antónimo da columna da dereita.

Digno Ignorante
Diáfano Falangueiro
Sabia Arravesado
Silandeiro Covarde
Doado Vil
Afouta Opaco

13. Explica que partes forman o signo lingüístico e pon un exemplo.

14. Explica en que consisten a homonimia, a polisimia e a hiperonimia-hiponimia e pon un exemplos de 
cada caso.

15. Explica, en cada caso, por que razón vai o pronome átono diante do verbo:  
– Non llo contes a ninguén, por favor. 
– Sempre te enfadas por nada. 
– El contoume que te viu no concerto. 
– Quen che preguntou por nós? 



– Calquera o fai, é dificilísimo!

16. Coloca onde corresponda os pronomes átonos e escribe correctamente estas oracións:
– O partido empezou ás catro, pero eu non ... sabía. (o) 
– ... Poño... a sopa aos nenos? (lles) 
– Quen ... dixo... iso? (che) 
– Sacamos a entrada, ... metemos... no cine e ... puxemos... a ver a película; pero como non ... gustaba... , 
marchamos. (nos, nos, nos)
– Se non queredes que ... enganen... , ... pensade... ben. (vos, o) 

17. Identifica os pronomes persoais deste texto e clasifícaos en tónicos e átonos:
—Dáme un segundo —díxolle a monitora ao con-dutor—, non abras aínda a porta. Só un segundo. O chofer 
botoulle unha ollada compasiva mentres ela lle daba unha mensaxe con suavidade ás tempas. 
Fóra, todos agardaban excitados o momento de subiren, cargados coas mochilas e as male-tas, 
acompañados das familias que se achega-ran a despedilos á explanada do instituto. En canto a porta abrise 
remataría a paz. 
—Cansa? —preguntou el. 
—Un pouco. Os nenos déronme a roncha todo o día e agora, por riba, a noite enteira de viaxe. 
—Pois eses —sinalou ao exterior— non creo que che deixen durmir nin un momento. 

Manuel Núñez Singala: «A excursión». En Instrucións para tomar café, ed. Galaxia 

18. Pon os acentos diacríticos que sexan necesarios nestas oracións: 

– O ordenador que hai no colexio e moito mais potente co que teño eu na casa. 
– Compre que vaia ao supermercado da esquina e compre mais leite e te. 
– Dóeme este pe, porque me fixen dano ao darlle unha patada a bola. 
– Nin sei facer o no da gravata nin me gusta esa peza de roupa, mais, por se cambio de opinión, teño tres ou
catro no roupeiro. 
– Da este paquete da miña parte a Sara; e lémbralle que o abra, que as veces e un pouco despistada. 

19. Escribe unha oración con cada parella de palabras: 

fora – fóra 
oso – óso 
ven – vén 
bola – bóla 
 
20. Subliña as formas verbais no texto; Indica a persoa, o tempo e o modo das formas verbais subliñadas.

Todas as investigacións que se realizaron ata agora avalan algo que a sabedoría popular xa descrubrira coa 
práctica, e que moitos intuían: se botásemos unha gargallada de cando en vez, a vida resultaría máis alegre
e... máis sa! Por iso, moitas persoas quizais necesitemos lembrar como se ría... 

21. Repara nas seguintes secuencias de palabras e identifica a relación semántica que se dá entre elas:

xeonllo/perna
piñeiro/carballo/castiñeiro
sardiña/peixe
volante/coche
laranxa/mazá/limón



22. Indica que recursos literarios se dan nos seguintes versos e onde se atopan: 

1                                                                         2.

                                3. 

23. Analiza os compoñentes dos seguintes verbos da mesma maneira que se che amosa no exemplo:

abandonan → abandon- (raíz) + -a- (VT) + -n (morf. Flexivo)
•Falamos →
•Entran →
•Perdeu →
•Inventaban →
•Percorre →

24. Conxuga o presente de indicativo e o presente de subxuntivo dos verbos SERVIR, FUXIR, HABER, 
SUBIR.

25. Escribe nos ocos a forma do infinitivo flexionado que lle corresponda á persoa indicada entre 
parénteses.

Con________facer_________(ti) iso, non arreglamos nada.
Pareceulle conveniente__________amañar________(vós) a billa do baño.

De_________coñecer__________(elas) a súa postura, xa non intentarían convencelo.

Cómpre____________salientar____________(nós) as dificultade superadas no proxecto.

Para___________manter____________(eu) a situación controlada, deberedes ficar comigo.

26. Subliña no seguinte texto as perífrases verbais.

Andrea viu que o orzamento deste mes vai ficar moi axustado. O coche está feito un cortello: os limpavidros

andan mal, o parachoques está torto do lado dereito, os bancos traseiros están esfarrapados polas botas 

dos cativos. Daquel coche que, segundo a publicidade, era un modelo de conforto, que superaba todos os 

tests de consumo de gasolina e lubrificantes, xa pouco hai na actualidade. Agora Andrea só ten dous 

camiños: ou solicita na Caixa que lle adianten unha mensualidade ou lle pide un empréstito a Iria. E peor 

será dentro de tres meses para o casamento de Alexandre, terá que lle facer un bo presente, ben llo ten 

          Hoxe fumaremos opio na escaleira
          E eu traereiche o sorriso dun león
               Para que non te sintas soa
              E pararemos os ascensores
Para que os homes morran un anaquiño de vida
              E morreremos abrazados
          En calquera cabina sen moedas
              E botarannos aos charcos
Para que se nos morran os peixes entre os ollos.
           Estevo Creus, Poemas da cidade oculta.

Do que queda do riso no recordo:
un eco de elexía na cova do lobo,
     un ouvear de lobos en eco,
un ecoar de homes misteriosos que rin.
                   Xosé M.ª Álvarez Cáccamo, Praia das furnas.

Como a envexa, a carraxe e a luxuria.
Como o resentimento e a miseria.
Como a peste, a guerra e mais a fame.
Como a lebre perseguida polo can.

Manuel María, O libro das baladas.



merecido. O mellor sería un ordenador persoal, con disco ríxido se é posíbel; como el xa traballa na oficina 

cun terminal de datos, podería adiantar traballo na casa. Por outro lado, os pequenos sempre se andan a 

queixar de que xa son os únicos que teñen tele sen mando a distancia, que ademais as imaxes saen moitas 

veces desenfocadas e así non hai xeito de seguir os debuxos. 

27. Escribe as formas dos verbos que se indican a continuación: 

a)Dar: 4ª, presente de subxuntivo
b)Facer: 6ª, antepretérito
c)Haber: 2ª, presente de subxuntivo
d)Estar: 4ª, pretérito de subxuntivo
e)Dar: 3ª, pretérito de indicativo
f)Dicir: 3ª. presente de indicativo
g)Facer: 5ª, imperativo
hCaer: 5ª, pretérito de indicativo
i)Caber:5ªpretérito indicativo.
l)Caber: 1ª, presente de indicativo

28. Acentúa as palabras que o precisen:
rapidamente construir durmiu muiño conseguiu ruido xersei 
saude saiu coello miudo xuiz xurdiu loitar 
maniaco-depresivo

29. Escribe con X ou S as seguintes palabras: 

o__í__eno e__ame comple__o dió__ido ei__e    e__ten__ión

e__ten__o e__tender e__traño e__cavar e__cusa a__e__ar

E__tremadura e__traterrestre e__céntrico e__altar.

30. Define “campo semántico e pon un exemplo”. 

31. Escribe o campo lexical  de “peixes”.

32. Comenta o seguinte texto. Non esquezas o resumo do argumento, o tema, o narrador, o espazo, o 
tempo e os personaxes.

O tren entrou na estación ás cinco e media da mañá. Viña adormentado e acordei ao me bateren as luces
da estación na face. Botei man da bolsa e saín. A sala de espera estaba baleira, a penas un rapazolo
durmindo nun banco. Saín fóra e empecei a camiñar. Era a primeira vez que eu vía Vigo a esas horas,
semellaba unha cidade diferente. As rúas estaban case desertas, sen ruídos e sen xente. Era unha noite
quente para ser de novembro. Principiei a andar moi de vagar cara o Castro. Notaba como a humidade
me ía mollando o pelo e tiven que apertar un pouco a cazadora para que non me entrase a lentura no
corpo. Ás seis estaba xa na cima ao pé da áncora, agardando a Manolo para comezarmos o novo traballo.
Tiven que esperar bastante, porque ese día precisamente non conseguira acender o coche e tivo que vir no
autobús. Fun embobando o tempo ollando a cidade e a ría que desde alí ofrecen unha vista marabillosa.
As luces de Vigo xuntábanse no espello da ría coas de Cangas e Moaña, semellando unha inmensa cidade



que se espallaba diante dos meus ollos. Canto tempo había que non vía nacer o Sol!; seguro que desde a
última acampada do colexio. Cando cheguei era só unha levísima claridade que xurdía polo leste tras os
montes  próximos,  foise  facendo luz  paseniño,  mostrando  xa  os  contornos  das  corcovas  que  tapan  a
entrada da ría e as liñas dos cumes que se erguen no Morrazo.

33. Indica se as seguintes palabras son simples ou derivadas:

homiño: predicir:
mesa: amigo:
gata: amizade:
traballando: mariñeiro:
altura: río:

34. Subliña os morfemas nas seguintes palabras e indica de que tipo son:

graxento: carnívora:

cabalos: panadeiro:

superhome: árbores:

arquivadores: maiñeiro:

triangular: inacabado:

35. Completa as seguintes palabras con c  cando sexa necesario:

ac__ión       dic___ionario       coc___ión  fic___ión      veredi__to estri___to       estru___tura

introduc___ión confli___to produ___to

36. Fai unha oración con cada unha das seguintes palabras na que se entenda o significado de cada unha:

coar
colar
caia
calla

37. Indica se as seguintes palabras están formadas por composición ou parasíntese: 
     
desalmado aninovo desesperación  enfriar cabodano

entristecer pasatempo salvavidas augardente engordar



38. Escribe a familia léxica de “fume” e de “esperar” .

39. Pon en plural as seguintes palabras compostas:

picapeixe ferido de guerra
estrela de mar teórico-práctico
ollomol porco bravo
non-agresión ferro de pasar
grandilocuente herba de namorar

40. Escribe unha oración con cada unha das seguintes palabras:

“senón”, “con que”, “porqué”, “conque”, “porque”.

41. Clasifica as seguintes oracións segundo a intención/actitude do falante:
– Que ben bailas!
– Vés á piscina?
– Hoxe non chove.
– Non corras tanto.
– Talvez mañá neve.
– Oxalá aprobe o carné de conducir.
– Quero saber cando vas vir.
– Canto tempo sen verte!
– Levántate rapidamente da cama.
– Se cadra imos a Manzaneda.

42. Indica no seguinte poema:(1p)
- métrica
- rima
- licenzas métricas
- tipo de estrofa

43. Analiza sintacticamente as seguintes frases:

Aqueles fermosos anos Moitas ledicias Sempre tarde Un amigo meu

Moi xusto Aquí arriba Ningún rapaz O amigo festeiro


