
L. GALEGA E LITERATURA 4º E.S.O. Boletín de repaso. 1ª parte do temario. 
 
1. Consulta distintos textos de Castelao e define neles as súas constantes literarias. Fala 
do resto de autores do Grupo “Nós” e define as súas características comúns. 
2. Reescribe as secuencias que seguen desfacendo os erros de redacción: 
A maior parte dos asistentes eran afiliados. 
Acordoulle que tiña que chamar á casa tarde. 
Un grupo de nais traen tódolos días os seus fillos ó colexio. 
Sube para arriba e báixame esas caixas. 
Dificilmente poderemos facer correctamente o traballo sen a túa axuda. 
3. Poesía lírica e narrativa de Ramón Cabanillas. Cal foi a orixe das Irmandades da 
Fala? Comenta as principais accións na súa época. 
4. Explica cal é a diferenza entre as seguintes relacións sintácticas e pon exemplos: 
- Interdependecia: 
- Coordinación: 
- Subordinación: 
- Xustaposición: 
5. Expón as principais liñas de composición literaria de Cunqueiro e nomea as súas 
obras. Escolle textos seus e localízaas. 
6. Fai un esquema cos principais movementos de vangarda que actuaron na literatura 
galega durante o s. XX: definición, características, representantes, etc. 
7. Nun fragmento do libro de lectura da primeira avaliación escolle catro exemplos 
distintos de deícticos de persoa, tempo e modo, explicando a información que achegan 
ó lector. 
8. En que consiste a obra Máis alá? Fala do seu autor e comenta outras obras súas. 
9. Repasa o comentario de texto e fai algunha práctica con textos de libros que che 
gusten.  
Elabora tamén esquemas con exemplos de cada una das partes de ortografía do 
temario. 
10. Analiza sintacticamente:  
Estou farto de que tódolos días me collas cartos sen permiso. 
Que ti me ignores non me preocupa nada. 
Preguntoume se iría con el ó partido do xoves próximo. 
Acordamos que cada un conseguiría a súa parte da inversión. 
Lembrouse de que non tiña que deixar soa á súa nai en ningún momento.   
 
 
 
 
L. GALEGA E LITERATURA 4º E.S.O. Boletín de repaso. 2ª parte do temario. 
 
1. Principais iniciativas dos exiliados galegos na posguerra para mante-la actividade 
cultural. Nomea algunha das obras poéticas dun destes autores: Lorenzo Varela. 
3. Identifica nas seguintes secuencias os complementos do predicado. 
Meus pais deixáronme castigado. 
Antonte choveu intensamente e a roupa quedou enchoupada. 
Anos despois aquela muller tan feita resultou enganada. 
Declaramos inocente ó acusado da estafa. 
Foron condenados hai anos por un xuíz corrupto. 
4. Elabora un breve texto argumentativo no que sinales claramente a súa estrutura. 
5. Fai un esquema con tódolos recursos que Ánxel Fole empregaba para elaborar os seus 
relatos. Búscaos nalgún texto de Fole. 



6. Traza un mapa de Galicia e sitúa nel os bloques dialectais. Escribe os principais trazos 
de cada un e pon variados exemplos. 
7. Liñas temáticas de Celso E. Ferreiro. Busca textos como exemplos. Expón do mesmo 
xeito as características principais dos autores das xeracións poéticas de posguerra e da 
narrativa de posguerra. 
8. Pon exemplos de tódolos tipos de oracións subordinadas e analízaos en árbore. Sinala 
agora de que tipo son as seguintes oracións bipolares: 
 Non veño cear contigo para escoitarche esas historias tan aburridas.  
 Sempre que te prepares con tempo, poderás vir comigo. 
 Dado que non vas ir á praia, ¿empréstasnos o balón? 
 En realidade, eu non teño máis experiencia nisto ca ti. 

Por máis que mo repetiu, non lle fixen caso. 
9. Pon dous exemplos de: abreviaturas compostas, siglas, símbolos, abreviaturas dobres e 
acrónimos. 
10. Análise sintáctica: Participamos anos atrás nunha iniciativa social que resultou Participamos anos atrás nunha iniciativa social que resultou Participamos anos atrás nunha iniciativa social que resultou Participamos anos atrás nunha iniciativa social que resultou 
exitosaexitosaexitosaexitosa.Non comulgo coas súas teorías, xa que a maioría son supersticiónsNon comulgo coas súas teorías, xa que a maioría son supersticiónsNon comulgo coas súas teorías, xa que a maioría son supersticiónsNon comulgo coas súas teorías, xa que a maioría son supersticións. 
Analiza tamén en árbore as secuencias do exercicio 8. 

 
 


