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> Elabora oracións nas que empregues cinco palabras distintas que leven til diacrítico. 
 
> Fai agora o mesmo coas palabras sen til que se corresponden coas anteriores. 

 
> O substantivo. Regras de formación do feminino e do plural. 

 
> O adxectivo. Tipos e graos. Elabora oracións nas que enuncies o mesmo adxectivo 
nos distintos graos. 

 
> As formas verbais. Conxugacións e formas non persoais. Verbos regulares e 

irregulares: como se comproban coa análise morfolóxica. As perífrases verbais.  
 
> Elabora un esquema completo co resto de categorías gramaticais e as súas 

tipoloxías. Logo, identifícaas todas nun texto. 
 

> A división silábica: ditongo, tritongo e hiato. Recoñece e sinala cales destas palabras 
presentan cada un destes fenómenos (separa en sílabas e coloca til cando sexa 
necesario): recuou, filosofia, amerindio, iate, consciencia, hipermetropia, papiroflexia, 

fiuncho, vexatorio, cambiou, eolico, Raul, caucho. 
 

> Distingue con parellas de oracións o uso de pronomes e de determinantes que 
coinciden na escrita (homónimas). Regras de colocación do pronome átono. Explica as 
colocacións do pronome persoal átono nos enunciados de embaixo: 

Todo che molesta, miña nena! 
Mañá facémolo doutra maneira. 
Seica lle quitaron unha moa do xuízo. 
É a primeira vez que nos deixan sós na fin de semana. 
Velaquí vos deixo os documentos para a notaría. 
Nunca se negou a cumprir o prometido. 
Halo de saber axiña. 
Como lles deixaron a terraza coas obras! 

 
> Explica con exemplos os tipos de adxectivos que existen. Ademais, elabora 

enunciados onde expreses un deses exemplos nos distintos graos do adxectivo. 
 

> Separa nas seguintes palabras os seus constituíntes morfolóxicos, indicando o valor 
que achegan os morfemas derivativos: 
 

• narrativo  ____________________   • furabolos  _________________ 
• tornasol  ____________________   •antinatural  ____________________  

•  precociñar ____________________   
 
> Cales das palabras anteriores son compostas? Por que? Pon ti outros dous exemplos. 

 
Elabora un gran esquema con tódalas tipoloxías textuais que coñezas: narrativa, 

expositiva, argumentativa, descritiva, etc. 

Elabora ou busca exemplos de: prosopografía, etopea, retrato, topografía, descrición obxectiva 
e subxectiva. 
 

> Explica as funcións da linguaxe. Explica tamén cales son os elementos da 
comunicación nos seguintes actos comunicativos: 
 



           
 
> Estrutura completa da noticia xornalística. 

 
> Explica a diferenza entre palabras polisémicas e homónimas, poñendo exemplos. 

 
> Realiza un esquema sobre os tipos de oracións segundo a actitude do emisor e pon 

exemplos de todos. 
 
> Elabora esquemas coas normas ortográficas de cada tema, acompañándoo con 

exemplos. 
Elabora un breve texto de tema libre no que amoses o uso correcto destes signos de 

puntuación: as parénteses, os puntos suspensivos, os dous puntos e as comiñas 
dobres. 
 

> Divide as seguintes formas verbais indicando os seus constituíntes morfolóxicos: 
comerades   esixisen  sementan  reloce   

 faga 
 
> Repasa o relativo ó comentario de texto e fai algunha práctica con textos de libros 

que che gusten.  
 

> Define o concepto “toponimia”; clasifica os seguintes segundo o seu contido: 
Galiñáns, Pereiro de Aguiar, O Carballiño, As Catedrais, Ponte Beluso, Santa Marta de 
Ortigueira, Riveira, Os Tilos, San Cosme, Oseira, A Estrada e Ribadeo. 

 
> Analiza sintacticamente:A Saúl chíflanlle as patacas fritidas con tomate. A súa 

decisión provocouna Brais polas contínuas queixas. O noso avó sempre 
traballa con ferramentas moi estrañas. Non che apetecen uns manises para a 
merenda? 
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> Define Campo semántico, hiperonimia e hiponimia. Establéceos no campo semántico dos 
accidentes do terreo. 

 
> Crea un texto no que empregues tódolos conectores textuais que coñezas do temario e 

clasifícaos logo polo seu valor. 
 
> Fai un cadro no que recollas dez prefixos distintos, o seu valor e mailos exemplos 

correspondentes. 
 

> Recursos da linguaxe literaria. Recolle exemplos de: aliteración, anáfora, paralelismo, 
metáfora, símil, personificación, etc. Identifica cal se dá nestes versos: 

Mes de xaneiro. Vai frío. 
Tremen as arbres* espidas. 

A lúa chove no río. 
  

As sombras das bidueiras, 
nos vellos camiños, baixan 

beber a lúa ás poceiras. 
  

Alá no meu corazón 
ruxe* a represa de lúa 

dos muíños da emoción. 
  

—Ai quen puidera afogar 
o corazón dolorido 
na represa do luar! 

Elabora a análise métrica completa deste texto. Fai o mesmo con letras de cancións en 

galego ou con poemas. 
 

> Escolle dun libro en lingua castelá varios fragmentos e fai prácticas de tradución ó 
galego. Axúdate do dicionario se é preciso. 
 

> Reescribe as seguintes oracións cambiando o CD polo pronome átono correspondente (e  
facendo as contraccións necesarias): 

Leveille a carta de Mario ós seus pais. 
Teño vinte e un anos desde antonte. 
Levaremos os discos á festa desta noite. 

Non merquedes esa guitarra que se desafina seguido. 
Viume cambiar os pantalóns e botouse a rir. 

Entregarei as xoias atopadas ós seus donos. 
Nunca tiven a curiosidade de proba-lo tabaco.  
 

> Elabora un esquema con tódalas posibles unidades que poden desenvolve-la función de 
SUX. e pon exemplos de todas. Fai o mesmo con tódolos conceptos da banda deseñada e 

busca exemplos para cada un. 
 
> Tipos de novelas segundo o seu contido. Nomea exemplos. Indica razoadamente a cal 

responde este fragmento: 
Se eu fixese un libro, nin falar. Ogallá que non me atopen o caderno. Daríame vergoña, e non é para menos. Porque nel deborco todo o que 

sinto. Moi pouca xente o fai. Todos abren o peteiro para dúas cousas: para dicir a verdade ou para arredarse dela. Na miña casa non me 

comprendían. E outro tanto acontéceme na do landeiro. Iso é o peor que lle pode suceder a un, pero a moita xente no se lle dá. Eu non sei se 

desvarío. Vexo o mundo da arredor de min e adoezo por entendelo. Vexo sombras e luces, nubeiros que viaxan, lume, árbores. Qué é todo 

isto? Ninguén me di, poño por caso, para que serven as estrelas nin onde morren os paxaros. Sei de certo que moitísimo anos antes de nacer 

eu, xa había sol e penedos. E fuxía a auga polo río. E estou seguro de que todo seguirá igual despois de que eu morra. Virá máis xente, 

esquecéndose adrede dos que morreron. Como se non tivesen vivido. 

Escribir nun caderno é coma baldeirar o corazón. Parece un milagre, pois ó fin de contas non pasa de ser unha conversa comigo mesmo. 

Pero para min é milagre todo, dende as pingueiras da chuvia ata o canto do grilo. 

 

Realiza agora o comentario completo deste texto narrativo. Busca o sgdo. das palabras 
destacadas en negriña. 



 
> Define brevemente os seguintes conceptos da banda deseñada: signos cinéticos, 
onomatopeas, elipse narrativa, plano americano e primeiro plano. 

 
> Recolle nun gran esquema tódalas regras ortográficas e de puntuación do temario, 

acompañándoas de exemplos.  
Nomea dez exemplos de palabras que conteñan o grupo consonántico –bl-, –br-, –fl- e     –
fr-. Escribe tamén as palabras que coñezas en galego que varían no uso do h con respecto 

ó castelán. Elabora oracións con todas elas. 
Palabras xuntas e separadas. Elabora oracións coa forma correcta de cada parella: 

de seguida / deseguida 
polo menos / polomenos 
de abondo / dabondo 
a cotío / acotío 
de algo / dalgo 
de cote / decote 
a penas / apenas 
tal vez / talvez 
a modo / amodo 
a redor / arredor 

 
> Repasa tódolos elementos do comentario literario de textos narrativos. Escolle textos de 

libros que Che gusten e realiza prácticas de comentario, repasando cada un dos aspectos 
tratados de maneira teórica. 
 

> Reproduce o esquema xeral da análise morfolóxica com tódolos seus elementos, 
engadindo exemplos novos. A derivación e a sufixación. Principais exemplos. Palabras 

simples, derivadas, compostas e parasintéticas. Analiza agora estas palabras e clasifícaas: 
altofalante, sistemática, falaríamos, desprezable, retroescavadora, antibalas, bule-bule, 

familiares, gases, axilización, repoboar, pinchacarneiro, adormecer. 
 
> Familias léxicas regulares e irregulares: exemplos. 

 
> Modalidades oracionais e tipos de oracións segundo o seu predicado. Cita os tipos e pon 

exemplos. 
 
> A linguaxe cinematográfica: tipos de plano. Recorta e pega imaxes para exemplificalos.  

 
> Identifica os complementos do verbo que atopes nas seguintes secuencias: 

En cuestión de dous minutos adormecín coma unha pedra. 
Non investiu moito nas accións desa empresa. 
Fun o único supervivente no accidente aéreo. 

Arrepentiraste tarde ou cedo do que acabas de dicir. 
Inmediatamente serán sacrificadas polos gandeiros para previr contaxios. 

 
> Análise sintáctica:Moitísimas persoas foron enganadas polos bancos na pasada 
crise. Os concursantes saíron escaldados da dura proba final. Pecamos de 

inxenuos no exame. Ante aquela imaxe agardou moi sorprendido pola policía. 
 


