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PREGUNTA 1

 Cantas letras ten o alfabeto galego?

a) 25 letras.

b) 23 letras.

c) 30 letras.

d) 27 letras.



PREGUNTA 2

 Cantos fonemas vogálicos existen en galego?

a) Cinco.

b) Sete.

c) Seis.

d) Depende do dialecto.



PREGUNTA 3

 Onde se colocan os pronomes átonos en galego?

a) Diante do verbo.

b) Sempre detrás do verbo.

c) Detrás do verbo pero con excepcións.

d) Non importa.



PREGUNTA 4

 Explica porque non se acentúa a palabra ademais

a) Porque é unha palabra aguda rematada en –s.

b) Porque é unha palabra grave rematada en –s.

c) Porque aínda que é aguda rematada en –s, presenta un ditongo decrecente.

d) Si que se acentúa, o correcto sería: ademáis.



PREGUNTA 5

 Cales dos seguintes femininos non son correctos?

a) Can/cadela.

b) León/leoa.

c) Alemán/alemana.

d) Todos son incorrectos.



PREGUNTA 6

 Cal destas palabras é unha interferencia do castelán non aceptada como préstamo 
en galego?

a) Bocadillo.

b) Mosquito.

c) Cuchara.

d) Todas son aceptadas pola RAG.



PREGUNTA 7

 Cantos tempos compostos hai no sistema verbal galego?

a) Tres.

b) Dous no modo indicativo e dous no subxuntivo.

c) Só un.

d) Ningún.



PREGUNTA 8

 Cal é a listaxe de plurais correcta?

a) Azul/azuis, xirasol/xirasoles, limón/limóns.

b) Sol/soles, xornal/xornales, flor/flores.

c) Español/españoles, luz/luzes, rosa/rosas.

d) Todas as anteriores son correctas.



PREGUNTA 10

 Cal das seguintes frases é incorrecta?

a) Non veu a clase pola chuvia.

b) Escribiu unha carta pola súa nai.

c) Mercou uns zapatos novos por trinta euros.

d) Todas son as frases anteriores son correctas.



PREGUNTA 11

 Sinala cal é a opción correcta:

a) Voda/móvil/abogado/cobarde

b) Boda/móvil/abogado/cobarde

c) Voda/móvil/avogado/covarde

d) Voda/móbil/avogado/covarde



PREGUNTA 12

 O Magosto é una festa típica…

a) Da primavera

b) Do inverno

c) Do outono

d) Do verán



PREGUNTA 13

 Cal dos seguintes non é un fenómeno fonolóxico que se atope en Galicia?

a) A gheada.

b) O seseo.

c) O ceceo.

d) Todos son fenómenos do galego e as súas variedades. 



PREGUNTA 14

 Cal dos seguintes autores non é galego?

a) Manuel Rivas.

b) Rosalía de Castro.

c) Afonso X.

d) Emilia Pardo Bazán.



PREGUNTA 15

 Escolle unha das viñetas e trata de explicar onde reside o seu efecto humorístico.

a)                                                          b) 

c)                                                           d)   


