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1. Que tipos de artigos hai en galego? Cales son? Pon exemplos de frases con cada un deles. 

 

 

2. Pon tiles nas seguintes palabras e explica por que o levan: 

Mar  Cancion     Lua  Salon  Dificil   Mercores    

 

3. Fai o plural das seguintes palabras: 

Luz  Animal   Melocotón   Amorodo Chinés    Sol   Azul  

 

4. Escribe o nome de cinco mobles ou electrodomésticos que podes encontrar nunha casa: 

 

 

5. Escribe o nome de catro elementos ou tendas que podes atopar nunha cidade: 

 

6. Le este anuncio e escribe unha resposta apropiada: 

Ola, chámome Noa e teño vinte anos. Son loura e de ollos verdes. Traballo como secretaría 

nunha oficina de tradutores. Son romántica e divertida, gústame cociñar e viaxar. Estou 

buscando unha relación cun home alegre e intelixente de vinte ou trinta anos. Non me importa 

a aparencia física.  

 

7. Completa este texto conxugando os verbos: 

Antía (ESPERTAR)………………. todos os días ás sete da mañá. (ALMORZAR)………………….. un café 

con galletas, (DUCHARSE)…………….. e (IR)……………….. ao traballo en autobús. Antía (SER)………… 

mestra nunha escola de Vigo. Ás dúas da tarde (XANTAR)………..…. cos seus compañeiros Mateo 

e Daniela. Eles (TRABALLAR)………. nun banco e (VIVIR) ………….. na rúa Castelao. Pola tarde, 

Antía (FACER)………. deporte no ximnasio e (LER) …… algún libro. A Antía (GUSTAR)…….………. 

moito ler. Pola noite, (PREPARAR)…………. a cea e, (VER)………….. a televisión. A medianoite, 

(DURMIR)………. 

 



8. Corrixe estas oracións no caso de que sexan incorrectas: 

a. Non chámome Marta, chámome Sara. 

b. Como te chamas?  

c. Gústache os deportes? 

d. Gústanme as películas francesas.  

e. Non me gustan aprender linguas. 

 Que regras gramaticais podemos extraer do exercicio anterior? Como se colocan os pronomes 

átonos en galego por regra xeral? 

 

9. Escribe estes números con letra: 

a. 14 

b. 23 

c. 19 

d. 38 

e. 47 

f. 55 

g. 61 

h. 76 

i. 82 

j. 94 

 

10. Le este texto e responde ás cuestións: 

O día cinco de xaneiro celébrase a Noite de Reis. Pola tarde vou á cabalgata cos meus pais. Hai moitas 

persoas, sobre todo nenos, que queren ver aos Reis. É coma un festival no que desfilan carrozas con 

distintas personaxes. Tamén hai música, camelos, que son os animais nos que viaxan os Reis Magos, e 

moitos caramelos. Pola noite, ceamos en familia cos meus tíos e curmáns. A miña parte favorita é a 

sobremesa. Tomamos turróns, polvoróns, mazapáns e tamén o roscón, que un doce típico desta data. 

Logo, á medianoite, temos que ir para cama. O meu curmán Antón quere un camión e a miña curmá 

Uxía quere unha boneca que sabe falar. Eu quero libros e un peluche dunha xirafa. A miña nai di que 

se nos portamos mal, non recibiremos agasallos senón carbón. 

a. Cando se celebra a Noite de Reis? A que estación pertence o mes de xaneiro? 

b. Que fai a protagonista do texto pola tarde? E pola noite? 

c. Busca no diccionario as seguintes palabras e explícaas: cabalgata, carroza, camelo, 

caramelo, sobremesa, turrón, polvorón, mazapán, roscón, agasallo e carbón. 

d. Subliña as palabras que fan referencia ao léxico da familia e escribe tres palabras máis. 

e. Busca máis información sobre os Reis Magos. 


