Máis
exercicios

SOLUCIÓNS

Máis exercicios
UNIDADE 1
1. A
CANTIDADE DE TEMPO (hai/dende hai):
un par de semanas
uns anos
máis de dous anos
bastante tempo
moito tempo
PUNTO NO TEMPO (dende):
1998
o 1 de marzo de 2006
o inicio do curso
o luns
a voda da miña prima
(dende que):
cheguei a Galicia
casei
non fago deporte
comecei a estudar galego
3.
1. dende hai
2. hai
3. hai
4. dende que
5. dende que
6. hai
7. dende
8. dende que
4. (suxestión)
Dá clases de galego dende hai 5 anos.
Asistiu a un curso de didáctica das linguas hai pouco.
Acabou a carreira de Filoloxía galega hai 7 anos.
Dende que chegou ao centro onde traballa, actualiza a
súa páxina web.
Vive nesta cidade dende 2003.
5. A
levo vivindo
segue estudando
comezou a traballar
comezou a pensar
acaba de coñecer
6. A
Engádeselles -s:
algunhas, mudanzas, os, seus, quilos, desas, activas,
as, súas, actividades, mudanzas, algúns, moitas,
cousas, pubs, programas, outros, amigos, diferentes,
expresións, seguintes, perífrases, todos, estudos, clips,
salóns, coches, cancións, robots, casas.
Elimínaselles o -l e engádeselles -is:
sociais, perfís, farois, barrís, xeniais, pasteis.
Engádeselles -es:
mulleres, veces, difíciles, voces, autobuses, veloces,
cales.
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Non se modifican:
venres, luns.
B
xabóns, xeles, pasteis, lapis, robots, xoves, fáciles,
adeus, veráns, cadrís, ollomoles, elevadores.

UNIDADE 2
2. (suxestión)
Aquel día Arturo saíu de casa ás 6.00 h da mañá. Ía
un pouco de vento, pero o sol estaba a punto de
saír e parecía que o día ía ser moi caloroso. Pasou
ao lado do quiosco de prensa, que levaba poucos
minutos aberto, e foi á estación de tren. Comprou
un billete, sentou nun banco e esperou a chegada do
tren. Era unha mañá máis na estación: xente que
se apresuraba para coller o tren, algunhas caras de
sono que pedían un café no bar... Ás 6.14 h chegou
o tren, subiu, pero non se puido sentar. Sempre ía
cheo a esa hora. Arturo xa estaba tan acostumado
a ir de pé que non se molestaba en buscar un
asento. Baixou na estación da Praza Central. Á
saída encontrouse cunha muller alta que lle deu un
paquete. Era unha caixa pequena envolta nun papel
vermello no que dicía: “Non abrir”. Dentro parecía
haber algo que se movía. En dou dos lados estaban
escritos á man un par de enderezos: un era unha
rúa que estaba bastante lonxe e tamén puña unha
hora: “Ás 8 en punto”. O outro enderezo era o da
estación onde se atopaba. De alí, Arturo dirixiuse
cara a unha parada de taxis. Chegou un taxi ás 7.30 e
colleuno...
6.
descubriu
converteu
producíronse
saíu
levou
comezou
coñeceu
entrou
casaron
asumiu
tivo
aprobouse
deu
internouse
formou
se internou
entrou
ordenou
autorizou
marchou, viviu, estudou
puxo
púxose
reuníronse

SOLUCIÓNS
7.
1. F
2. H
3. D
4. B
5. K
6. L
7. E
8. A
9. C
10. G
11. I

5. (suxestión)
Queres aprender galego?
Na nosa escola, aprender galego é máis que aprender
unha segunda lingua: é ter unha fabulosa experiencia e
a oportunidade de facer amigos de todo o mundo e para
toda a vida.
Aproveita os nosos horarios flexibles e os nosos
excelentes prezos. Non o penses máis: se queres
aprender galego, esta é a túa escola.

UNIDADE 3
1.
ir
vai
ide
vaia
vaian

facer
fai
facede
faga
fagan

vir
ven
vinde
veña
veñan

2.
lavar
non laves
non lavedes
non lave
non laven

beber
non bebas
non bebades
non beba
non beban

estar
non esteas
non esteades
non estea
non estean

entender
non entendas
non entendades
non entenda
non entendan

consumir
non consumas
non consumades
non consuma
non consuman
saír
non saias
non saiades
non saia
non saian

3.
1. fai
2. busque, compare, cómpreo
3. descubra
4. renova, consigue
5. perdas, ven
6. sae
7. dubide, voe
8. desconéctate, despreocúpate
4. (suxestión)
Un ximnasio: Fai deporte, móvete./Non quedes na casa.
Un refresco: Tómao e goza./Non renuncies ao bo.
Unha impresora: Imprime o teu carácter./Non o deixes
dentro.
Unha bañeira: Somérxete no pracer./Non te duches.
Un café: Saborea./Non durmas.
Un curso de galego: Aprende de verdade./Non traduzas.
Un cd de música: Escoita e verás./Non o perdas.
Un destino turístico: Ven ao paraíso./Non procures máis.
Un microondas portátil: Lévao contigo./Non pasees sen
el.

6.
1. Díxome
2. gústame, comprala
3. che contarei
4. me faga
5. lle comentou
6. lle dixeron
7. lle pasou
8. me explicou
9. me serve
10. levarte
7.
1.
2.
3.
4.
5.

décimo segundo/duodécimo
oitava
vixésimo
sétima
décimo terceiro

UNIDADE 4
1.
manter
manterei
manterás
manterá
manteremos
manteredes
manterán

desfacer
desfarei
desfarás
desfará
desfaremos
desfaredes
desfarán

contradicir
contradirei
contradirás
contradirá
contradiremos
contradiredes
contradirán

2.
1. haberá
2. falarei
3. aprobarás
4. chegarán
5. irei
6. poderemos
7. terminará
8. me deitarei
9. poñerá
10. subirán
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5. A
1. aumentar
2. predicir
3. ameazar
4. explotar
5. crecer
6. contaminar
7. reducir
8. vender
9. solucionar
10. producir
11. descubrir
12. diminuír
13. suprimir
14. eliminar
15. cambiar
6. (suxestións)
1. O concepto de parella será moi diferente. A sociedade
aceptará outras opcións.
2. Os coches serán menos contaminantes e máis seguros.
3. As casas serán máis caras e máis pequenas.
4. O transporte será máis barato e inventarase a
teletransportación.
5. O ocio non existirá; seremos escravos dos nosos
traballos.
6. O traballo realizarase sempre diante dun ordenador.
7. A moda volverá comezar dende principios do s. XX.
8. A ecoloxía seguiralle preocupando só a un número
reducido de persoas.
9. A educación farase no fogar, individualmente, vía
Internet.
10. A política estará máis controlada e os políticos levarán
un chip anticorrupción.

UNIDADE 5
2. (uxestión)
1. Un museo: está prohibido tocar as obras de arte.
2. Un ximnasio: é obrigatorio poñer unha toalla para usar
as máquinas.
3. Un supermercado: non se admiten animais.
4. Unha escola: non se permite mastigar goma de mascar.
5. Un hospital: está prohibido falar alto.
6. Un teatro: está prohibido facer fotografías.
7. Unha piscina: é obrigatorio bañarse con gorro.
8. Unha oficina: está prohibido usar Internet para fins
persoais.
9. Unha fábrica: é obrigatorio levar casco.
10. Un hotel: é obrigatorio deixar o cuarto antes das doce.
8. (suxestión)
Armando Bulla: mastiga goma de mascar na clase, quita
os zapatos na clase, chega tarde á clase, despístase
cando o profesor está explicando, suspende os exames,
boquexa na clase, falta á clase, usa o móbil, copia nos
exames.
Benigno Bo: toma apuntamentos, consulta o dicionario,
participa na clase, é puntual, presta atención, aproba
todas as materias.
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UNIDADE 6
1.
1. Ola, bo día. Podería poñerme co señor Garrido, por
favor?
De parte de quen?
De Margarida.
2. Diga?
Ola, boa tarde. Coa señora Crespo, por favor?
Un momentiño.
Síntoo, neste momento está reunida, pero se quere
pode deixar unha mensaxe.
3. Ola, está Xaime?
Si, son eu.
Ola, son Antón, que tal?
4. Ola, quería falar co señor Antelo, por favor.
Síntoo, pero equivócase, aquí non vive ningún señor
Antelo.
Desculpe.
2.
1.
2.
3.
4.
5.

felicitar
saudar
recomendar
propoñer
pedir

6. invitar
7. despedirse
8. protestar
9. agradecer
10. recordar

3. (suxestión)
1. Pode amosar o seu pasaporte, por favor?
2. Por que non ves de vacacións comigo a Porto?
3. Felicidades!
4. Esta vez vou estudar moito. Quero aprobar o exame.
5. Vas vir vernos polo Nadal?
6. Ola, paso a despedirme, que marcho mañá.
7. De pequena vivín uns anos en Alemaña.
8. Cando casades?
4. (suxestión)
Ola Laura!
Como estás? Eu, moi contento co traballo, estou seguro
de que fixen ben en aceptalo. Hoxe tiven día libre, así
que me dediquei a pasear un pouco e a descubrir os
encantos de Kansas. É unha cidade realmente preciosa
e cada día gústame máis. Pensei moito en ti durante
o paseo... A verdade é que teño ganas de compartir
contigo todo o que vexo e o que sinto. Aquí estou moi
ben, xa o sabes, pero bótote moitísimo de menos e
apetéceme moito verte. Como terás vacacións pronto,
por que non ves pasalas aquí comigo? Ti tamén pensas
moito en min? Anímate e ven, que me apetece dicirche
persoalmente canto te quero e o namorado que sigo
estando de ti.
Pois nada máis. Espero impaciente un si como resposta!
Se é que non... talvez pensarei que xa non me queres
nada. Non será así, non?
Mil bicos,
Plácido

SOLUCIÓNS
5. (suxestión)
1. Carlos díxome que teño que ir ao Museo de
Arqueoloxía, que é moi interesante.
2. Xan pediume o coche para a fin de semana.
3. Elvira convidoume a ir cear con ela e con Alex mañá
pola noite.
4. Un veciño pediume axuda para subir unhas bolsas.
5. A panadeira preguntoume se non son de aquí.
6. Lucía comentoume que coñeceu un rapaz moi
riquiño.
7. Ánxela deume as grazas por acompañala ata o hotel.
8. A recepcionista díxome que un señor me espera no
bar.
9. O meu profesor de galego felicitoume pola miña
redacción. Díxome que está moi ben escrita.
10. Carme explicoume como chegar ata o museo.
6. (suxestión)
Móbil: é un aparello que serve para falar cos demais,
xogar, ouvir música...
Armario: é un moble que serve para gardar a roupa.
Ordenador: é unha máquina que nos axuda moito
nalgúns traballos e que tamén serve para enviar
mensaxes electrónicas, xogar...
Nadar: é algo que facemos na piscina ou no mar e que é
moi san.
Falar: é algo que facemos cando temos que dicirlle algo
a alguén.
7. (suxestión)
1. Un temporal foi anunciado polos meteorólogos para
esta fin de semana.
2. Os traballadores da nova factoría foron saudados
polo presidente do Goberno.
3. Dous ovnis foron vistos en Fisterra esta noite por uns
turistas americanos.
4. Os náufragos do barco galego foron recollidos por
Salvamento Mariño no Mar do Norte.
5. Unha escola galega foi premiada polas institucións
europeas.
8. (suxestión)
Calcetín
Material: algodón, la... Serve para manter os pés
quentes.
Tesoiras
Material: metal. Serve para cortar papel, tecido...
Desaparafusador
Material: metal e plástico/madeira. Serve para colocar
ou sacar parafusos.
Mangueira
Material: goma. Serve para aspirar e dirixir a auga.
Espello
Material: cristal. Serve para ver o reflexo do que se pon
diante del.
Lámpada
Material: cristal. Serve para iluminar os espazos
escuros.
Semáforo
Material: metal e plástico/cristal. Serve para regular a
circulación de vehículos.

UNIDADE 7
6. (suxestión)
1. Ao final, onte fuches comprarlles o regalo ás nenas?
Non, non tiven tempo; compréillelo esta mañá nun
descaso do traballo.
2. É incríbel, a Miguel vano acender.
En serio? Pero se só leva aquí 3 meses!
3. Acabo de decatarme de que este ano hai eleccións.
Ai si, pois debes ser o único que non o sabía. Dino
cada día no telexornal.
4. Sabes que lle pasa a Xosé? Está un pouco raro, non?
É que á súa muller teñen que operala e está
preocupado.
5. Hai algún videoclub por aquí cerca?
Si, hai un cerca e as pelis están moi ben. Tes que
devolvelas no mesmo día as de estrea, pero as
outras podes telas ata tres días.
6. Non peguei ollo en toda a noite, estou medio morto!
Pois non o parece. Tes moi boa cara.
7. Ti sabes por que discutiron Eva e Sara esta mañá?
Seica Sara lle prestou unha película hai tempo e Eva
aínda non lla devolveu. E xa é a terceira vez que lla
pide.

UNIDADE 8
1.
REGULARES
viva (vivir)
empecen (empezar)
durmas (durmir)
bebades (beber)
traduzas (traducir)
faledes (falar)
escriban (escribir)

IRREGULARES
oias (oír)
vexamos (ver)
saiamos (saír)
digan (dicir)
saiban (saber)
vaian (ir)

2.
facer
faga
fagas
faga
fagamos
fagades
fagan

xogar
xogue
xogues
xogue
xoguemos
xoguedes
xoguen

pedir
pida
pidas
pida
pidamos
pidades
pidan

coñecer
coñeza
coñezas
coñeza
coñezamos
coñezades
coñezan

ser
sexa
sexas
sexa
sexamos
sexades
sexan

poder
poida
poidas
poida
poidamos
poidades
poidan

saber
saiba
saibas
saiba
saibamos
saibades
saiban

ter
teña
teñas
teña
teñamos
teñades
teñan
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querer
queira
queiras
queira
queiramos
queirades
queiran

estar
estea
esteas
estea
esteamos
esteades
estean

ir
vaia
vaias
vaia
vaiamos
vaiades
vaian

poñer
poña
poñas
poña
poñamos
poñades
poñan

UNIDADE 9
1. (suxestión)
Organizar: unha viaxe, unha excursión, unha festa...
Percorrer: unha cidade, unha distancia, unha illa...
Perder: a equipaxe, unha maleta, o billete, o avión...
Facturar: unha maleta, a equipaxe, un paquete...
Reservar: un cuarto, un voo, un billete, un restaurante...
Descubrir: un lugar, unha cultura...
2.
3. Empeza a contar a anécdota.
4. Conta con máis detalles a anécdota.
1. Conta o final.
2. Valoran a anécdota.
3.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

A
Antes
Despois
Antes
Despois
Despois
Antes
Antes
Antes

4.
1. vina
2. puxeron
3. vivín
4. perdín
5. fun
6. gustaba
7. encantoume
8. aprendín
9. estivo
10. doía
11. recoñecín
5.
“Hai uns meses contratamos unhas vacacións en
Orlando coa compañía “Viaxes Corvo”. Cando
chegamos a Amsterdam, a nosa primeira escala,
dixéronnos que había overbooking.Tivemos que esperar
dúas horas máis, pero ao final conseguimos embarcar.
Cando chegamos a Detroit, a segunda escala, perdemos
a nosa conexión porque o voo a Orlando xa saíra. Por
culpa dos incidentes, perdemos un día de estancia en
Orlando e unha noite de hotel. A axencia non quixo
asumir ningunha responsabilidade. Onde están os
dereitos dos pasaxeiros?”
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6.
Non, que?
En serio, e logo?
Non, non, para nada!
Si, e que che preguntaron?
Pois si que era fácil, si.
8.
1.
2.
3.
4.
5.

porque
como
así que
daquela
de xeito que

UNIDADE 10
1.
Tempo: agora, antes, despois, hoxe, logo, nunca,
xamais.
Lugar: alí, aquí, lonxe.
Modo: amodo, así, ben, devagar, felizmente, mal.
Dúbida: quizais, talvez.
Negación: non, tampouco.
Afirmación: si, tamén.
Cantidade: bastante, case, máis, menos, moi, moito,
tan.
3. (suxestión)
De repente: de súpeto, de pronto.
A cada tanto: ocasionalmente, de cando en vez.
A miúdo: moitas veces, con frecuencia.
Ao carón de: xunto a, ao lado de.
Aos poucos: pouco a pouco.
Ás agachadas: ás escondidas.
Ás presas: con rapidez.
Así mesmo: tamén, ademais.
De certo: certamente, con certeza.
De momento: polo momento, ata agora.
Se callar: talvez, quizais, ao mellor.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

que
cales
cuxas
que/as cales
que
quen/que/o cal
onde/na que

