


CALES SON OS USOS DO COPRETÉRITO? 

• Explica e pon exemplos. 



CONXUGA OS VERBOS SEGUNDO CORRESPONDA 

1. Esta mañá ……………….. (ESPERTAR) moi cedo e como …………….. (CHOVER) …………….. 
(COLLER) o autobús. 

2. Ana sempre ………………. (FACER) deporte pero hoxe non ………………. (PODER). 

3. Cando  o meu pai ..................... (SER) novo, …………..(LEVAR) pelo longo.  

4. Marina ……………….(ATOPAR) unha carteira chea de cartos cando  ……………. (PASEAR) pola 
rúa. 

5. O sábado pasado ……………….. (QUERER) ir ao cine, pero ao final  ……………… (IR) a unha 
festa na que  ……………………… (HABER) moita xente. 

6. O ano pasado  Elisa ……….. (LER) todos os libros de Harry Potter, pero non ………(VER) as 
películas. 

7. Este verán ………….. (VIAXAR, nós) polas illas croatas.  ………… (ESTAR, nós) en Hvar. 

8. Antes Fernando ……… (ESTAR) moi estresado, agora ……..(IR) a ioga todos os días. 

9. Hai cen anos  a xente non ……….. (TER) tantos cartos, pero  …….. (SER) máis  feliz. 



IDENTIFICA E SUBSTITÚE OS COMPLEMENTOS 

1. Merco mazás no supermercado. 

2. Atopou un paraugas debaixo da mesa. 

3. Tomo café sen azucre. 

4. Laura non le libros de aventuras. 

5. Tes que facer a cama todas as mañas. 

6. Probei varios vestidos na tenda. 

7. Creo que bebeu a botella de viño enteira.  

8. Como preparas as filloas? 

9. Compraches o xornal? 

10. Non fixo os exercicios de galego, 

 



EMPREGA O IMPERATIVO 

1. …………….. (COLOCAR, vós) os libros enrriba da mesa. 

2. ……………… (FACER, ti) o que che digo. 

3. ………………. (ESCOITAR) atentamente ao profesor. 

4. ………………..(IR, ti) aquí agora mesmo. 

5. ………………. (TRAER, vós) os vosos propios cadernos. 



ACENTÚA AS SEGUINTES PALABRAS 

Arbore 

Animal 

Lua 

Amarelo 

Paxaro 

Frigorifico 

Dificil 

Telefono 

Ademais 

Rio 

 



ESCRIBE UN CONSELLO PARA AS SEGUINTE PERSOAS 

1. Quero viaxar pero non teño moitos cartos e tampouco quero viaxar soa. 

2. Suspendín un exame moi importante e quero deixar a carreira pero os meus pais 

non están de acordo. 



EXPRESIÓN ESCRITA 

- Conta o que fixeches cada un dos días da semana pasada. 

- Escribe unha postal ao teu amigo dende Galicia. Emprega todos os tempos 

verbais que vimos na aula. 


