
1. Texto sen acentos gráficos nin v/b para escribir correctamente enchendo os ocos e poñendo tiles: 

 

Vi......e nas aforas de ......iena, nun dos distritos no……os, nunha ur……..anizacion con esplendidas 

......istas ao Danu…..io. A sua casa ten duas plantas, piscina propia, unha cancha de tenis comunitaria 

e uns …..eciños moi selectos. Todos os dias sae a rua cun paraugas porque en …..iena sempre ameza 

con cho…...er. Hoxe le…..a, ademáis, unha gra…...ata porque ten unha reunion cun …….ello amigo.  

Falan e toman un aperiti..…o,  as copas estan dispostas so…..re as mesas regularmente, son 

…..rillantes, de cristal, e locen unha oli...a insertada nun escar...adentes.  

(Teresa Moure, adaptado de A intervención) 

2. Completa os seguintes enunciados con h ou Ø: 

 Contoume unha _istoria dun _árabe que era moi _umana e chea de _umor. 

 _enrique tivo un accidente moi grave e levárono ao _ospital nun _elicóptero. 

 _ola! Díxolle Óscar ao novo _óspede do _ostal. 

 Caeu do _órreo e rompeu varios _ósos da perna, entre eles o _úmero. 

 seu _irmán está de vacacións nun poboado _indú. 

 _elena vai a clases para aprender a tocar a _arpa. 

 Non nos deixaron pasar ao concerto porque está proi_bida a entrada a menores. 

 

3. Le a receita e intenta responder ás preguntas: 
Ingredientes para facer filloas: 
- 5 ovos 
- 2 litros de leite 
- 200 gramos de fariña 
- un anaco de manteiga 
- sal e azucre 

Elaboración:  

Batemos os ovos e mesturámolos co leite e coa fariña ata que quede unha crema líquida. Engadimos un 

chisco de sal. Collemos despois unha tixola e untámola con manteiga. Repartimos ben a crema líquida por 

toda a superficie, intentando que a filloa quede fina. Cando os bordos se despeguen sós, xa está dourada 

por un lado, así que damoslle a volta ata que se doure polo outro.                                                                                              

Se as queremos doces, colocamos as filloas nun prato e botámoslles azucre por riba. 

1. Primeiro imos reparar no tempo verbal máis empregado: cal é e en que persoa se emprega? Agora, 

fai unha lista cos verbos de acción que adoitan aparecer nas receitas. Escríbeos en infinitivo. 

2. Nas palabras que están en grosa, subliña os pronomes que atopes e di a que palabra fan referencia 

3. Cal cres que a diferenza que hai entre os pronomes lo/la e lle/lles? 


