Máis
exercicios

SOLUCIÓNS

Máis exercicios
UNIDADE 1
1
Texto A
1. Músico do Morrazo, moañés.
2. Moitos (máis de 600).
3. Certame, música. Sinónimos: cantiga, composición.
Texto B
1. Meta, rede.
2. Conseguir outros tantos, remontar.
3. –Tentou controlar máis o xogo.
–Deulle ao balón coa cabeza con perfección.
–O balón seguía indo velozmente dun lado para outro.
–Lograba darlle a volta ao partido con moita astucia.
Texto C
1. XII edición dos Premios María Casares, noite, gala,
cerimonia.
2. Profesionais do teatro.
4
A
tristeza: grande (gran), tremenda
augas: negras
navegación: difícil
drama: grande (gran), impropio, tremendo, macabro
chapapote: viscoso, negro
reputación: dubidosa, impropia
marea: negra
estela: grande
ira: grande, impropia, tremenda
escenas: macabras, tremendas, impropias, difícil
C
xigante: grande
complicado: difícil
espeso: viscoso
cuestionable: dubidoso
escuro: negro
forte: tremendo
inadecuado: impropio
magnífico: grande
5
1.
2.
3.
4.
5.

os pasaxeiros
o público, os espectadores
os espectadores, os telespectadores
os cidadáns, a poboación
os convidados

UNIDADE 2
2
A
preservar: preservación
organización: organizar
apoio: apoiar
adscrición: adscribir
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promoción: promover
coidar: coidado
gozar: gozo
protexer: protección
convivir: convivencia
usar: uso
recuperar: recuperación
construír: construción
crecemento: crecer
consumir: consumo
B
Carlos Suárez: convivencia, gozar, organizar.
Mónica Martínez: uso, consumo, coidado.
Francisco López: protección, apoiar, recuperación,
promoción.
Margarita Crespo: protección, construción, adscrición.
4
1.
2.
3.
4.

Cando saírmos
Se saír
Para podermos saír
Ao falaren

UNIDADE 3
1
A
for
fores
for
formos
fordes
foren

entregar
entregares
entregar
entregarmos
entregardes
entregaren

puxer
puxeres
puxer
puxermos
puxerdes
puxeren

solicitar
solicitares
solicitar
solicitarmos
solicitardes
solicitaren

estiver
estiveres
estiver
estivermos
estiverdes
estiveren

puider
puideres
puider
puidermos
puiderdes
puideren

quixer
quixeres
quixer
quixermos
quixerdes
quixeren

fixer
fixeres
fixer
fixermos
fixerdes
fixeren
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2
1.
2.
3.
4.
5.

viviron
vivir
se presentaron
terminaron
presentárense

3
1.
2.
3.
4.
5.
6.

aquelas persoas
quen
aqueles
aquelas persoas
aquelas persoas
aqueles

5
1.
2.
3.
4.
5.

servizo
sentenza
produtos
grazas
substitución

8
A
3–5–2–1–4–6

UNIDADE 4
2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

d
b
f
a
g
e
c

3
1. A semana pasada a canle autonómica repuxo...
2. Meu pai non descansou ata sementar...
3. Estaba inspirado e, ante todos os asistentes,
proferín...
4. Esta porta está desprendendo...
5. Está afeito a non estar na casa, xa que permaneceu...
6. Vístete mellor e tira...
7. Protestou e expulsárono...
4
1.
2.
3.
4.
5.

fino
abraiado
resgardada
estudando
ledo

5
A
1.
2.
3.
4.

comezou a chorar
marchou
colleu como un hábito
fala moito/non cala

5. sempre vivín nela
6. co que estudei
7. non é quen de rematala
8. sumaba/acababa custando
9. saia de novo
10. hai pouco que vin
11. non molestes máis
12. continuaba embotellando
B
1. co que levan feito por ela
2. veu ser
3. púxose a chorar
4. volveu xogar
5. acaba de deixalo
6. non dá acabado
7. anda a latricar
8. leva durmindo toda a mañá
9. botou a andar
10. deixou de fumar
11. botouse a chorar
12. segues saíndo
6
A
1. relax, relaxado
2. estrañeza, estraño
3. desolación, desolado
4. timidez, tímido
5. enfado, enfadado
5. fastidio, fastidiado
7. afervoamento, afervoado
8. desacougo, desacougado
9. inquedanza, inquedo
10. angustia, angustiado
11. sorpresa, sorprendente
12. ledicia, ledo
13. tristura, triste
14. tranquilidade, tranquilo
15 nerviosismo, nervioso
16. desgana, desganado
17. ansiedade, ansioso
18. agarimo, agarimoso
B (suxestión)
Ideas contrarias
tranquilidade/inquedanza, nerviosismo, ansiedade
relax/nerviosismo, inquedanza, ansiedade
ledicia/tristura, desolación, angustia
entusiasmo/desgana
Ideas similares
estrañeza, sorpresa
relax, tranquilidade
impaciencia, inquedanza, nerviosismo, ansiedade
Causa-efecto
sorpresa/ledicia
sorpresa/tristura
fastío/enfado
tristura/desgana
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7
A
O escenario representa un campo cunha árbore chea
de froitos. Unha muller dorme e de súpeto esperta.
Entre asustada e abraiada, mira arredor de si e logo
contempla a maceira. Abanea o tronco e as mazás
comezan a caer paseniño. Vainas recollendo a eito,
como ensimesmada. Cando as ten todas no regazo,
císcaas por todo o escenario, igual que se as estivese
sementando de novo. Senta nunha esquina, mira para
un lateral e fai un abano. De alí a pouco entra un home,
todo vestido de escuro.

UNIDADE 5
1
B (suxestión)
Emisión: podería aparecer nun texto escrito ou nunha
conversa sobre a contaminación ambiental para
referirse, por exemplo, aos gases contaminantes que
producen as fábricas, os coches...
Concurso: podería referirse á convocatoria dunha
Administración pública para a realización dalgunha
obra ou para a prestación dalgún servizo.
Espectador: podería aparecer na crítica dunha obra de
teatro para referirse ao público asistente.
Programación: podería aparecer nun folleto de
información sobre un curso de informática para
referirse á sección que trata sobre a elaboración de
programas.
Grella: podería referirse á reixa que se utiliza para asar
alimentos sobre a brasa.
Espazo: podería referirse á rexión do universo alén da
atmosfera terrestre.
2
A (suxestión)
Exposición do problema
Canle 10 celebrou o seu primeiro aniversario, pero non
cumpriu as promesas que anunciara.
Exemplos do problema
– A cadea prometera que na súa programación habería
humor, pero preséntao de xeito esaxerado e adoita ser
de mal gusto.
– Canal 10 prometera que emitirían producións dos
espectadores seleccionadas por un comité de
calidade, pero moitas delas non teñen a calidade
necesaria ou encobren publicidades diversas.
– A canle prometera sorprender cunha grella variable,
pero non tiveron en conta as franxas horarias e emiten
contidos inadecuados a certas horas.
Conclusión
O telespectador espera que Canle 10 rectifique nos
próximos meses para ofrecer a programación de
calidade que anunciaran.
B (suxestión)
Ordenar ideas: en primeiro/segundo lugar.
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Presentar unha opinión persoal: a min paréceme.
Explicar con máis detalle: isto é.
Matizar: de feito.
Expresar contraste: pero.
Xustificar: xa que.
Concluír: en conclusión.
D (suxestión)
1. Demostrouse que moitas das cousas que prometeran
non se cumpriron.
2. O humor da cadea é da peor calidade.
3. Case todos os programas feitos polo público son moi
malos.
4. En realidade, trátase de anuncios de mala calidade.
3
A (suxestión)
Produtos

Público

sistema de quecemento
seguro de vida/fogar
reprodutor de MP3
plan de pensións
crema antiengurras
cámara dixital

pais/nais de familia
persoas de mediana idade
persoas novas
persoas de mediana idade
persoas a partir dos 30
a partir da adolescencia

4
des-: desconsiderado, descortés, desordenado,
deshonesto, desorganizado.
in- (im-, i-): imprudente, inconsciente, impaciente,
incompetente, irresponsable, infiel, inválido,
intransixente, imperdoable.
5 (suxestión)
-eiro/a: faladeiro, comedeiro, mentireiro, festeiro.
-ón/-ona: chorón, durmiñón, lambón.
-ido/a: lambido.

UNIDADE 6
2
1. polos que
2. que/a cal
3. no que
4. a cal/que
5. dos que
6. na que
7. dende a que
8. o que
9. o que
10. co que
3
B
1. na que
2. polas que
3. que, que
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3. A firmeza debe caracterizar as actuacións dos
estados para castigar os atentados contra o
medio.
4. Algunhas das mellores ideas para evitar a
contaminación sorprenden pola súa sinxeleza.
5. As árbores da Amazonia teñen moita altura.

4. nos que, aos que
5. que
6. que, que

UNIDADE 7
1 (suxestión)
1. O máis pequeno posible.
2. Quentamento, acción e efecto de quentar.
3. De xeito eficaz e satisfactorio.
4. Máis grande e máis intensa.
5. Facerse máis grande e máis numerosa.
6. Fomentar, estimular.
7. Estados ou empresas que teñen un gran poder
económico.
2
1. O CO2 é un gas responsable do efecto invernadoiro.
2. O efecto invernadoiro é o que está provocando o
quecemento da Terra.
3. Deberiamos buscar fontes alternativas de enerxía
antes de que se esgote o petróleo.
4. A escaseza de auga potable é un problema que afecta
a máis de mil millóns de persoas.
5. Os residuos plásticos que se botan ao lixo a diario
ocasionan un grave problema.
6. Deberiamos reciclar todo o lixo para evitar a
degradación do medio.
3

Verbos

Substantivos

elaborar
fabricar
xustificar
reducir
derribar
amontoar
reciclar
aprender
inscribir
transvasar
acabar
seguir
restablecer/restabelecer

elaboración
fabricación
xustificación
redución
derribamento
amontoamento
reciclaxe
aprendizaxe
inscrición
transvasamento
acabamento
seguimento
restablecemento/
restabelecemento
produción
condución
construción
destrución

producir
conducir
construír
destruír

5
A
1. Moitos turistas viaxan ao Caribe polas altas
temperaturas das súas augas.
2. A escaseza das reservas enerxéticas preocúpalle á
comunidade internacional.

B
1. A rolda de prensa que ofreceu o presidente destacou
polo breve que foi.
2. Os últimos estudos indican que a presión social
esixe que as persoas sexan delgadas, o que fai que
algúns adolescentes teñan moitos trastornos da
alimentación.
3. O seguimento de protocolos na obtención de
produtos reciclados é fundamental para conseguir
un medio equilibrado co desenvolvemento
industrial.
4. Un dos puntos fortes deste proxecto de reciclaxe é
que o se desenvolvemento é moi rigoroso.
5. Unha das metas que teriamos que acadar sería que
as emisións de CO2 fosen reducidas.
6. As vítimas das condicións climáticas irán
aumentando nos próximos anos.
7. Deberiamos ter unha conduta responsable, para
evitar accións desastrosas na natureza.
6
A
o lume
o vehículo
evitalo
as lapas
o turismo
automóbil
o citado
sinistro
alí
estes
as ditas
B
accidente: sinistro
incendio: lume, lapas
coche: vehículo, turismo, automóbil
persoa que o conducía: condutor, ocupante,
accidentado
corpo de bombeiros: bombeiros, compañeiros
actuación: dispositivo de actuación, extinción
7
lambecús
tiracroios
ruxerruxe
vagalume
ollomol
lavalouza
cartafol
portacruz
foraborda
pintamonas
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8
1. microondas
2. golf
3. gardamontes
4. pubs
5. peixes sapo
6. coches cama
7. pistas americanas
8. cástings
9. stops
10. Nestea

UNIDADE 8
5
1. auxiliar de voo
2. médico
3. telefonista
6
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

te levas ben/tes unha boa relación
cobran/gañan
imaxe
estrés/presión
posibilidades
peta
flexible
rende/traballa/se esforza

8
1. o curmán, a súa muller
2. o neno
3. a Ánxela
4. o home
5. a calquera
6. a todos
7. a cantante de rock
8. os cans
9. ao neno de Xoán
10. os veciños
10
1. como
2. aínda que
3. porque
4. así que
5. para
12
B (suxestión)
Bocadillo O Tixolazo: bocadillo feito con dúas rebandas
de pan crocante aderezadas con distintas salsas, entre
as cales se coloca unha hamburguesa de carne, aliñada
con aceite de oliva virxe e feita a fogo de leña, cuberta
con láminas de queixo fundido, toradas de tomates
verdes e aros de cebola.
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