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O USO DO “B” E DO “V” 

 

1.- Escríbense con b as formas dos verbos da terceira conxugación, cando o seu 

infinitivo remata en -bir, agás vir, servir, vivir e os seus derivados. 

 

a) Ordena as letras para formar verbos da terceira conxugación: 

 

ECDSBRIIR  

RCEIRIB 

BIRUR 

ERPBICIR 

BIRCINRIS 

HIPIORBR 

BIRCUMSU 

XHIERIB 

CBESRIIR 

VERSRI 

IVRIV  

 

b) Rodea cun círculo a palabra que non é sinónima das demais en cada serie: 

 

a) vivir, morar, residir, describir 

b) variar, cambiar, rubir, mudar 

c) desinhibir, vencellar, unir, atar 

d) ocultar, exhibir, agachar, encubrir 

e) hospedar, refuxiar, proscribir, gorecer 

f) rexeitar, suscribir, desprezar, excluír 

g) inscribir, borrar, suprimir, tachar 

 

 

2.-  Escríbense con b os adxectivos rematados en -ble. 

 

a) Forma adxectivos derivados dos verbos seguindo o modelo do primeiro 

apartado. Busca un substantivo que poida ser caracterizado con ese 

adxectivo. 
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Eloxiar; adx.→ eloxiable 

     Subs.→ actitude 

Abater; adx.→  

    Subst.→  

Crer; adx.→          

subst.→ 

Servir; adx.→ 

   subst.→ 

Inxustificar; adx. →   

    Subst. → 

Salvar; adx. → 

   Subst. → 

Palpar; adx. → 

    Subst. → 

Tragar; adx.→ 

    Subst.→ 

Facer; adx.→ 

    Subst.→ 

Soportar; adx.→ 

    Subst.→ 

Harmonizar; adx.→ 

    Subst.→  

Aplicar; adx.→ 

    Subst.→  

Amar; adx.→ 

    Subst.→ 

Influenciar; adx.→ 

    Subst.→  

 

 

3.-  O copretérito (pretérito imperfecto de indicativo) dos verbos da primeira 

conxugación escríbese SEMPRE con b. 

 

a) Subliña os erros que atopes no poema de Xosé Luís Álvarez Pérez 

(Evanxelina Mardefondo): 

                                                                               Nº de erros en cada verso 

Sempre lebava comigo o ruído do celofán             2 

coma o medo anoado aos meus calcaños             0 

e o cheiro a cevola da cociña da tua nai.             2 

Tamen collía os chicles do chan e metíaos na licuadora           1 

co zume das patacas,                0 

e a ninguén lle importava                1 

se íba ou boltaba coas mans nos petos             2 

ou a caveza nas mans,                1 
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se lle tiraba pedras ao gato raiado dende a fiestra do vaño          1 

ou as comía xunto a ti polas noites,              0 

se enchía o teu vandullo de auga              1 

ou corriamos collidos das mans pola vañeira             1 

coas palavras metidas nunha volsa de plastico.            3 

 

b) Busca todos os copretéritos (p. imperfecto de indicativo) que aparecen 

no poema de Xosé Luís Álvarez Pérez e colócaos na seguinte táboa: 

 

1ª conxugación 2ª conxugación 3ª conxugación 

   

   

   

   

   

 

 

4.-  Escríbense con b as palabras que comezan polos prefixos bi-, bis- (dous), 

bio- (vida) e ben-. 

 

a) Completa as seguintes oracións coa palabra que consideres máis axeitada, 

tendo en conta que todas comezan por algún dos prefixos indicados na regra 

anterior: 

 

1.- Unha persoa que fala correctamente dúas linguas dicimos que é ______ 

____________ 

2.- Unha revista que se publica cada dous meses é ___________________ 

3.- A nai da nai da miña nai é a miña ______________________________ 

4.- O contrario do malestar é o ___________________________________ 

5.- A filla da filla da miña filla é a miña _____________________________ 

6.- A _______________________ é a ciencia que estudia os seres vivos. 
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7.- Unha ____________________ é a historia da vida dunha persoa. 

8.- Aquilo que produce beneficio é _________________________________ 

9.- Se unha persoa é recibida con alegría, dise que é __________________ 

10.- Unha substancia que pode ser descomposta polos seres vivos é ______ 

_________ 

 

b) Indica o significado das seguintes palabras: 

 

Bilateral: 

 

Bipartidismo:  

 

Bisexual: 

 

Biopsia: 

           

Biosfera: 

           

Bioquímica: 

 

Benaventurado: 

 

Benquerido:          

 

 

5.- Escríbense con b as palabras que comezan por  bibli-, bu-, bur-, bus-. 

 

 

a) Indica a palabra que se corresponde con cada definición: 

 

1.- Persoa amante dos libros:    

2.- Persoa que ten ao seu cargo a ordenación e servizo dunha biblioteca: 

3.- Pertencente ou relativo á boca: 
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4.- Aparato que emite sinais acústicos nos automóbiles:    

5.- Acción que consiste en moverse apuradamente:   

6.- Manantial de auga quente que soe ter propiedades medicinais: 

7.- Broma, escarnio, mofa para ridiculizar persoas ou cousas:  

8.- Ventá que sorbresae no tellado dunha casa e serve para dar luz ao faiado ou 

para saír por ela ao tellado: 

9.- Sinónimo de carrabouxo. Algúns pensan, equivocadamente, que é o froito do 

carballo: 

10.- Paixón por adquirir libros: 

11.- Glóbulo de aire ou gas que se forma no interior dalgún líquido e sae á 

superficie: 

12.- Na Idade Media, núcleo formado ao redor dun castelo ou dunha cidade 

amurallada: 

13.- Escultura ou pintura da cabeza e parte superior do tórax: 

14.- Cavidade ou abertura feita en calquera superficie: 

15.- Trastorno do comportamento alimenticio, de orixe neurótica ou orgánica, 

que se manifesta pola inxestión de grandes cantidades de alimentos non 

provocada pola fame: 

 

6.- Escríbense con b os adxectivos rematados en -bundo. 

 

a) Escribe un sinónimo de cada un dos seguintes adxectivos: 

Meditabundo Furibundo Nauseabundo Errabundo 

__________             ________                 ___________            ________ 

 

b)  Completa as seguintes oracións coa palabra que consideres máis 

axeitada: 

1.- Unha persoa que está a piques de morrer, agoniante, é unha persoa 

M_____________________ 

2.- Cando alguén vai errante, dun lugar a outro sen ocupación ou destino fixo, 

dise que é un V_______________________ 

3.- Adxectivo co que podemos caracterizar aquilo que é espantoso e terrible, que 

fai tremer de medo: T____________________ 
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7.- Escríbense con b as palabras terminadas en -bilidade, agás  civilidade.  

 

a) Forma palabras derivadas seguindo o modelo: contable → contabilidade. 

1.- Fiable→ 

2.- Inestable→ 

3.- Variable→ 

4.- Incompatible→ 

5.- Amable→ 

6.- Sensible→ 

7.- Hábil→ 

8.- Irresponsable→ 

9.- Débil→ 

10.- Habitable→ 

11.- Móbil→  

 

b) Inventa unha soa oración na que inclúas tres das palabras anteriores: 

 

 

8.- Escríbese “b” despois de m.  

 

a) Ordena as letras para formar unha palabra e poder relacionala coa súa 

definición: 

 

BICIAMÓN Marisco parecido á vieira pero de menor tamaño 

IBEMRBE Desexo de conseguir calquera cousa que satisfaga o amor propio 

BLEEMMA Conservar na memoria 

BMLOO   Distintivo ou insignia 

BEBAARM    Mover cara a adiante e cara a atrás 

DLMABEATA Produto doce que se come máis por gusto que por alimento 
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BUZÑAAMRI   Feito e resultado de arder ou queimar 

BUSCTIOMÓN Que non ten barba 

RABMAC Contracción espasmódica e dolorosa dun músculo 

RARMLEB Parte posterior do corpo, dende os ombros á cintura 

 

  

9.- Escríbense con v todas as palabras que comezan pola sílaba di-.  

   

a) Busca sinónimos das seguintes palabras que comecen por di-:  

1.- Deusa:  

2.- Desviarse:  

3.- Pluralidade:  

4.- Canapé (moble para sentar ou deitarse):  

5.- Variación:  

6.- Distracción:  

7.- Discrepar:  

8.- Distribuír : 

9.- Celestial:  

10.- Albiscar:  

11.- Anunciar:  

12.- Fronteira:  

 

10.- Escríbense con b as palabras que presentan os grupos consonánticos bl, 

br, bd e bs, agás ávrego e acivro. 

 

a) Busca no diccionario o significado dos dous termos que non cumpren a regra 

anterior. 

- ÁVREGO: 

- ACIVRO: 

 

b) Atopa CINCO palabras que teñan o grupo consonántico bs, por exemplo, 

abstemio. Escribe a definición de cada unha ou un sinónimo. 
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- 

- 

- 

- 

- 

 

c) Non son frecuentes as palabras que conteñen as consonantes bd; non 

obstante, un substantivo que pertence ao campo semántico do corpo humano 

ten b seguido de d. ¿Cal é? 

 

d) Cando un rei deixa voluntariamente o trono, dicimos que A_________ 

 

e) Indica o substantivo correspondente, seguindo o modelo do apartado 1.-: 

1.- Publicar→ publicación   

2.- Blasfemar→   

3.- Obrigar→  

4.- Obsesionar→   

5.- Absorber→  

6.- Branquear→ 

7.- Bloquear→ 

8.- Bramar→ 

9.- Abrandar/brandecer→ 

10.- Quebrar→ 

11.- Abster→ 

 

11.- Escríbense con v as palabras que comezan por ad-. 

 

a) Busca dúas palabras que pertenzan á mesma familia léxica que as seguintes: 

 

1.- Adverbio:  

2.- Adversidade:  

3.- Advertir:  

 

12.- Escríbense con b os verbos rematados en -buír. 

 

a) Sinala un sinónimo de cada un destes termos: 
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1.- Substituír:  

2.- Atribuír:  

3.- Distribuír:  

4.- Contribuír:  

 

b) Escribe o presente de indicativo dun verbo rematado en -buír que non sexa 

ningún dos sinalados anteriormente. Acentúa correctamente as formas 

verbais. 

 

 

c) Escríbense con b sete dos verbos que veñen a continuación. Coloca v ou b, 

segundo corresponda. 

Atre...er  

Cho...er  

De...er  

De...ol...er  

Sa...er  

Absol...er  

En...ol...er  

Ca...er  

Desen...ol...er  

Lam...er  

...er  

Fer...er  

Promo...er  

Conmo...er  

Mo...er  

...e...er  

...ol...er  

Ha...er  

Sor...er  

Resol...er

  

d) Completa, polo tanto, a regra: 

 

13.- Escríbense con v os verbos rematados en -ver, agás ...................., 

........................, ......................, ......................., .........................., 

..................... e ......................... 

 

14.- Escríbense con v os adxectivos rematados en –eva, -evo, -eve, -ave,  

-avo, -ava, -ivo e –iva. 

 

a) Indica o adxectivo que se corresponde con cada definición: 

 

1.- Relativo ao que causa ou pode causar prexuízo ou dano:  

2.- Dise do que ten pouca importancia; pouco pesado; lixeiro; de pouca forza ou 

intensidade: 

3.- Aplícase ao que ten pouca duración:  



 

 

10 

 

4.- Dise do que expresa ou implica negación: 

5.- Persoa que vive moito tempo; que alcanzou unha idade moi avanzada: 

6.- En feminino, dise, por exemplo, dos animais que viven en estado salvaxe: 

7.- En feminino, o que ocupa o lugar número oito nunha serie: 

8.- Dise de cada unha das once partes iguias en que se divide un todo: 

9.- En gran cantidade; que agrupa a un gran número de persoas: 

10.- Que permite ou consente certas formas de comportamento tradicionalmente 

censuradas ou prohibidas: 

 

 15.- Escríbese con v, o pretérito (pretérito perfecto) de indicativo, o 

antepretérito (pretérito pluscuamperfecto) e o pretérito (pretérito imperfecto) de 

subxuntivo dos verbos  estar, ter  e os seus derivados.  

 

a) Tendo en conta a regra anterior, enche os ocos con formas verbais de estar 

ou ter para que o texto teña sentido: 

Se ti ………………….. aquí onte, a María non lle pasaría o que lle pasou. Ela xa me 

dixo que hai uns meses xa ……………………… o mesmo ataque e que a levaran ao 

hospital urxentemente. Onte ………………. moi mal, de verdade. Eu crin que 

morría; durante uns segundos ………………… a impresión de que xa estaba morta. 

E eu ………………… a piques de volverme tola porque non sabía que facer cando 

vin que caía, que botaba escuma pola boca, que a súa pel se tinguía dun ton 

violáceo, igual que os beizos, como se  ………………….. dúas amoras esmagadas 

no seu lugar. Foi terrible. Xa me contou que se ela ………………… un deses 

ataques estando soa, podía ser moi perigoso. E tamén me contou que cando era 

pequena ………………….. durante moitas semanas nun hospital en observación. 

Pobriña. 

 

 16.- Escríbense con b debido á etimoloxía, palabras como: abelá, 

automóbil, gabián, marabilla, móbil, rebentar, polbo, ribeira, mobilizar, 

chibo, gabia. 

 

 

a) Elixe 5 das palabras anteriores e constrúe unha oración con cada unha delas. 
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1. 

2. 

3. 

4. 

5.  

 

b) Despois de observar con atención as seguintes palabras, completa a regra nº 

17: 

 obvio  subvención  enviar  invadir 

 

17.- Escríbese __ no interior das palabras despois das consoantes __ e __. 

 

a) Busca o significado das seguintes palabras: 

- Anverso 

- Envexa 

- Obviar 

- Subvencionar 

- Subversivo 

- Invocar 

- Involucrar  

 

18.- Escríbense con v, debido á etimoloxía, palabras como: avoa, avogada, 

covarde, garavanzo, gravar, gravata, vermello, verniz, verza, voda, 

voitre, vulto, escarvar, trevo, chuvasco, escaravello, esvelto, pavillón, 

varrer. 

 

a) Elixe 5 das palabras anteriores e escribe unha oración con cada unha delas. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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a) Despois de observar as formas verbais que veñen a continuación, 

completa a regra nº 19: vou, vas, vai, van; vaia, vaias, vaia, vaiamos, 

vaiades, vaian; vai, vamos. 

 

19.- Escríbense con __ as formas do ___________________ de indicativo, 

do presente de _________________e do  imperativo do verbo ________ 

 

20.- Escríbense con v os verbos rematados en –servar e –versar.  

 

a) Busca verbos que rematen en –servar e – versar. 

 

-servar -versar 

C_ _ SERVAR C_ _VERSAR 

P_ _SERVAR T_ _ _ _VERSAR 

R_SERVAR M_ _VERSAR 

 

  


