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O NOME 
 

Palabras que designan seres, obxectos, sentimentos, ideas,... 
Clasificación: 

 
 Propios: Designan seres, obxectos, ou conceptos únicos, diferenciándoos do 

resto. Ex. Xuvencos, Boborás, López... 
 Comúns: Designan seres, obxectos, o conceptos con carácteres comúns. Ex. 

Lapis, goma... 
 

o Abstractos: Designan o que non podemos percibir polos sentidos. Ex. 
Educación, amizade... 

o Concretos: Designan todo aquilo que é perceptible polos sentidos. Ex. 
Mesa, cadeira,... 
 No contables: Designan o que non se pode contar. Ex. Amizade 
 Contables: Designan o que se pode contar. Ex. Balóns, bolas... 
 Individuais: En singular nomean un só ser. Ex. Balón, bolas... 
 Colectivos: En singular refírense a varios seres. Ex. acio, piara... 

 
ADXECTIVO 
 

 Palabras que expresan calidades, estados,... referidos a un substantivo. 
Modifican a un substantivo  concordan sempre en xénero e número con el. 

 Os adxectivos poden expresar tres tipos de graos: 
 
 Grao positivo: Expresa calidade sen cuantificar. Ex. Xan é bo. 
 
 Grao comparativo: Compáranse calidades: 

 
 Superioridade: máis... que/ca/do que. Ex. Xan é máis 

bo que Pedro. 
 Inferioridade: menos... que/ca/do que. Ex. Xan é 

menos bo que Ana. 
 Igualdade: tan... como/a. Ex. Xan é tan bo como Pablo. 

 
 Grao superlativo: Expresa o grado máis alto dun adxectivo. 

 
 Absoluto: Non compara. Moi... Ex. Xan é moi bo. 

    -ísimo. Ex. Xan é boísimo. 
 
 Relativo: Compara. Máis... de. Ex. Xan é o máis bo 

de clase.   Menos... de. Ex. Xan é o menos 
      bo do grupo. 
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ARTIGO 
 
Palabras que preceden ao nome e concordan en xénero e número con el. 
 
O artigo determinado 
 
O artigo determinado presenta en galego as seguintes formas: 
 

 masculino feminino 

singular o a 

plural os as 
Contraccións 
 
As preposicións a, con, de e en contraen co artigo 
 

 O A OS AS 

A ao / ó á aos / 
ós ás 

CON co coa cos coas 

DE do da dos das 

EN no na nos nas 
 
O artigo indeterminado 
 
O artigo indeterminado presenta as seguintes formas: 
 

 masculino feminino 

singular un unha 

plural uns unhas 
Contraccións 
 
As preposicións con, de e en contraen co artigo indeterminado: 
 

 UN UNHA UNS UNHAS 

CON cun cunha cuns cunhas 

DE dun dunha duns dunhas 

EN nun nunha nuns nunhas 
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POSESIVOS 
 
Expresan propiedade ou pertenza. Poden ser adxectivos ou pronomes. 

SINGULAR PLURAL 
PERSOA 

masc. fem. masc. fem. 

1ª meu miña meus miñas 

2ª teu túa teus túas SING. 

3ª seu súa seus súas 

1ª noso nosa nosos nosas 

2ª voso vosa vosos vosas PL. 

3ª seu súa seus súas 
 
DEMOSTRATIVOS 
 
Expresan idea de distancia respecto ao falante. Poden ser adxectivos ou pronomes. 

. Núm Masc Fem Neutro 

SING. este esta isto 
I 

PL. estes estas ···· 

SING. ese esa iso 
II 

PL. eses esas ···· 

SING. aquel aquela aquilo 
III 

PL. aqueles aquelas ···· 
 
Combinación co indefinido outro: 
 

PROX. NÚM. MASC. FEM 

SING. estoutro estoutra 
I 

PL. estoutros estoutras 

SING. esoutro esoutra 
II 

PL. esoutros esoutras 

SING. aqueloutro aqueloutra 
III 

PL. aqueloutros aqueloutras 
 
Contraccións coas preposicións en e de 
 
deste, neste, destoutra, nesoutra, daquilo, daqueloutros, naquela, etc. 
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INDEFINIDOS 
 
Expresan cantidade, intensidade, existencia… pero de forma vaga. Poden ser 
adxectivos ou pronomes. 
 
Formas dos cuantificadores 

algún, algunha, algúns, algunha 
abondo, abonda, abondos, abondas 
alguén 
moito, moita, moitos, moitas 
algo 
ben 
ningún, ningunha, ningúns, ningunhas 
demasiado, demasiada, demasiados, demasiadas 
ninguén 
máis 
nada 
menos 
ren ou res 
tanto, tanta, tantos, tantas 
un, unha, uns, unhas 
todo, toda, todos, todas 
varios, varias cada; cada cal; cadaquén 
pouco, pouca, poucos, poucas 
ambos, ambas; entrambos, entrambas 
bastante, bastantes 

 
Formas dos identificadores 

outro,outra, outros, outras 
calquera; quenquera 
tal, tales 
mesmo, mesma, mesmos, mesmas 
propio, propia, propios, propias 
o demais, a demais, os demais, as demais 
o máis, a máis, os máis, as máis 
certo,certa, certos, certas 
determinado, determinada, determinados, determinadas 

 
Contraccións 
 
Algún e outro, contraen coas preposicións en e de:  

nalgún, nalgunha...; dalgún, dalgunha...; noutro, noutra...; doutro, 
doutra...  
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NUMERAIS 
 
Expresan orde ou cantidade. Poden ser adxectivos ou pronomes. 
 
Cardinais 
 

 cero 
 un/unha 
 vinte e un / vinte e unha 
 dous/dúas 
 tres 
 catro 
 cinco 
 seis 
 sete 
 oito 
 nove 
 dez 
 once 
 doce 
 trece 
 catorce 
 quince 
 dezaseis 
 dezasete 
 dezaoito 
 dezanove 

 vinte 
 vinte e dous trinta 
 trinta e un, corenta 
 cincuenta 
 sesenta 
 setenta 
 oitenta 
 noventa 
 cen 
 cento un, cento unha, etc. 
 douscentos / duascentas 
 trescentos / trescentas 
 catrocentos / catrocentas 
 cincocentos / cincocentas, 

quiñentos/-as 
 seiscentos / seiscentas 
 setecentos / setecentas 
 oitocentos / oitocentas 
 novecentos / novecentas 
 mil 

 
Cando os numerais vinte, trinta, corenta..., noventa, van seguidos da conxunción e, 
contraen na pronunciación a súa vogal final coa conxunción e. 
 
Cento, millón, billón, trillón, aínda que expresan número, funcionan como 
substantivos, igual que ducia, decena, centena. 
 
Ordinais 
 
 primeiro, segundo, terceiro, 

cuarto, quinto, sexto, sétimo, 
oitavo, noveno, décimo, 
undécimo / décimo primeiro, 
duodécimo / décimo segundo, 
décimo terceiro, décimo cuarto, 
décimo quinto, décimo sexto,  

décimo sétimo, décimo oitavo, 
décimo noveno, vixésimo, 
trixésimo, cuadraxésimo, 
quincuaxésimo, sesaxésimo, 
septuaxésimo, octoxésimo, 
nonaxésimo, centésimo, milésimo 
millonésimo 



Resumo da gramática galega para 3º Ciclo de Ed. Primaria. CEIP Nosa Señora de Xuvencos 

8/16 

Multiplicativos 
 

dobre; duplo, dupla 
triplo, tripla 
cuádruplo, cuádrupla 
quíntuplo, quíntupla 

séxtuplo, séxtupla 
séptuplo, séptupla 
óctuplo, óctupla 
nónuplo, nónupla 

décuplo, décupla 
céntuplo, céntupla 

 
Os restantes fórmanse mediante o cardinal correspondente seguido da 
palabra veces". 
 
Partitivos 
 
medio, -a 
terzo, -a 
cuarto, -a 
quinto, -a 
sexto, -a 

sétimo, -a 
oitavo, -a 
noveno, -a 
décimo, -a 
onceavo, -a 

doceavo, -a 
centésimo, -a 
milésimo, -a 
millonésimo, - 

 
 
 
PRONOMES 
 
Son palabras que substitúen a outras que apareceron no discurso ou están 
implícitos nel. 
 
Persoais   
 
Serie tónica  
 

FORMAS OBLICUAS 

LIBRES LIGADAS NÚMERO PERSOA SUXEITO 

NON REFL. REFL. NON REFL. REFL. 

1ª eu min comigo 

2ª ti contigo SING. 

3ª el, ela si ···· consigo 

1ª nós / nosoutros, -as connosco 

2ª vós / vosoutros, -as convosco PLURAL 

3ª eles, elas si ···· consigo 
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As preposicións en e de contraen co pronome persoal de terceira persoa: 
 

 EL ELA ELES ELAS 

EN nel nela neles nelas 

DE del dela deles delas 
Serie átona.   
 

NON REFLEXIVO 
NÚM. PERSOA  

DAT. ACUS. 
REFLEX. 

1ª me 

2ª che te SING. 

3ª lle o, lo, no 
a, la, na se 

1ª nos 

2ª vos 

os, los, nos 
PL. 

3ª lles 
as, las, nas 

se 

 
A concorrencia dos pronomes. Unión de dous pronomes átonos 
 

 O/LO A/LA OS/LOS AS/LAS 

ME mo ma mos mas 

CHE cho cha chos chas 

LLE llo lla llos llas 

NOS nolo nola nolos nolas 

VOS volo vola volos volas 

LLES llelo llela llelos llelas 
 
 
PRONOMES EXCLAMATIVOS E INTERROGATIVOS 
 

que e quen;  
cal, cales 
canto, canta,cantos, cantas.  
cuxa, cuxos, cuxas.  
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PREPOSICIÓNS 
 
Simples 

  
         a 
         ante 
         ata 
         baixo 
         cara 
         con 
         contra 

         de 
         deica 
         desde 
         durante 
         en 
         entre 
         para 

         por 
         segundo 
         sen 
         so,  
         sobre 
         tras 
         xunta 

   
 Compostas 

  
         a rentes de;  
         a(o) carón de;  
         pegado a;  
         camiño de;  
         no chan de:  
         enriba de;  
         no cimo de;  
         por mor de;  
         embaixo de;  

         enriba de; 
         co bo de que;  
         co fin de;  
         al lado de;  
         a través de;  
         ademais de;  
         diante de; 
         en favor de;  
         en lugar de;  

         atrás de;  
         al ras de;  
         tocante a; 
         respecto de; 
         xunto a; 
         xunto de; 
         por cima de 
         preto de, cerca de 
         acerca de. 

  
 
O VERBO 
 
É unha clase de palabras que indica accións, procesos ou estados. 
Está formado por un lexema ou raíz e polas desinencias. O lexema indica o 
significado e as desinencias a persoa, número, tempo, modo e aspecto. 
Persoa: quen realiza a acción. 1ª, 2ª e 3ª 
Número: Singular ou plural. 
Modo: 

 Indicativo:Accións reais que sucederon, suceden ou sucederán. 
 Subxuntivo: Accións irreais, desexos… 
 Imperativo: Orde ou mandato. 

Tempo:Presente, pasado ou futuro. 
Aspecto: 

 Perfectivo: Que rematou a acción. 
 Imperfectivo:Que non chegou ao remate a acción. 

 
Formas nominais, non conxugadas: Infinitivo, o xerundio e o participio. 
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VERBOS REGULARES 

I CONXUGACION 
falar 

II CONXUGACION 
coller 

III CONXUGACION 
partir 

INDICATIVO 
Presente 

falo 
falas 
fala 
falamos 
falades 
falan 

collo 
colles 
colle 
collemos 
colledes 
collen 

parto 
partes, 
parte 
partimos 
partides 
parten 

Pretérito imperfecto/Copretérito 

falaba 
falabas 
falaba 
falábamos 
falabades 
falaban 

collía  
collías 
collía 
colliamos 
colliades 
collían 

partía 
partías 
partía 
partiamos 
partiades 
partían 

Pretérito Perfecto/Pretérito 

falei  
falaches 
falou 
falamos 
falastes 
falaron 

collín 
colliches 
colleu 
collemos 
collestes 
colleron 

partín, 
partiches 
partiu 
partimos 
partistes 
partiron 

Pretérito pluscuamperfecto/Antepretérito 

falara 
falaras 
falara 
falaramos 
falarades 
falaran 

collera 
colleras 
collera 
colleramos 
collerades 
colleran 

partira 
partiras 
partira 
partiramos 
partirades 
partiran 

Futuro 
falarei 
falarás 
falará 
falaremos 
falaredes 
falarán 

collerei 
collerás 
collerá 
colleremos 
colleredes 
collerán 

partirei 
partirás 
partirá 
partiremos 
partiredes 
partirán 

Condicional/Pospretérito 
falaría 
falarías 
falaría 
falariamos 
falariades 
falarían 

collería 
collerías 
collería 
colleriamos 
colleriades 
collerían 

partiría 
partirías 
partiría 
partiriamos 
partiriades 
partirían 
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SUBXUNTIVO OU CONXUNTIVO 
presente 

fale 
fales 
fale 
falemos 
faledes 
falen 

colla 
collas 
colla 
collamos 
collades 
collan 

parta 
partas 
parta 
partamos 
partades 
partan 

imperfecto 
falase 
falases 
falase 
falásemos 
falásedes 
falasen 

collese 
colleses 
collese 
collésemos 
collésedes 
collesen 

partise 
partises 
partise 
partísemos 
partísedes 
partisen 

IMPERATIVO 
fala 
falade 

 colle 
collede 

 parte 
partide 

FORMAS NOMINAIS 
infinitivo 

falar  coller  partir 
xerundio 

falando  collendo partindo 
participio 

falado collido partido 
infinitivo conxugado 

falar 
falares 
falar 
falarmos 
falardes 
falaren 

coller 
colleres 
coller 
collermos 
collerdes 
colleren 

partir 
partires 
partir 
partirmos 
partirdes 
partiren 
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CONXUNCIÓNS 
 
Copulativas 

  
         e; 
         e mais;  

         nin;  
         ademais;  

         canto, 
         canto máis... máis. 

  
Disxuntivas 

  
         ou;  
         ou... ou;  

         xa... xa;  
         nin... nin;  

         ora... ora;  
         logo... logo 

  
Adversativas 

  
         pero;  
         aínda que; 
         agás; salvo; quitado;  

         mais; 
         nembargantes;  
         así e todo; 

         así que así, 

  
Temporais 

  
         da que;  
         en canto; 
         axiña que;  
         cando;  

         mentres que; 
         tan presto que; 
         ata que;  
         a pouco de;  

         desde que;  
         cada vez que.

 
  

Locativas 
  

         onde;           onde queira que, 
  

Modais 
  

         como;  
         mesmo;  

         conforme;  
         de xeito que;  

         de modo que; 
          ademais de que. 

  
Causais 

  
         porque;  
         xa que;  
         posto que;  

         por mor de que;  
         a causa de; 
         visto que 

         pois (que) 

  
Condicionais 

  
         se; 
         no caso de que;  

         a non se que;  
         se é que. 
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ADVERBIOS E LOCUCIÓNS ADVERBIAIS 
 
Lugar 

  
         a contramán. 
         a man;  
         abaixo, embaixo;  
         acó; 
         aí;  
         al carón,  
         algures; en algures,  
         alí;  
         aló;  
         aquí;  
         arriba, enriba, derriba;  
         atrás, detrás; 

         cerca;  
         dentro;  
         diante;  
         en toda a redonda;  
         enfronte; 
         fóra;  
         lonxe, ao lonxe, de lonxe;  
         ningures; 
         onde;  
         por acó e por acolá;  
         preto;  
         velaí; velaquí; 

  
Tempo 

  
         logo;  
         a cada pouco, 
         a deshora; 
         a diario;  
         á tardiña;  
         a tempo;  
         actualmente; 
         ao final;  
         agora; 
         aínda;  
         ao cabo,  
         ao outro día; para outro día;  
         ao primeiro; ao último;  
         ao riscar o día;  
         a miúdo; 
         antano;  
         antes;  
         antonte;  
         arestora; 
         ás veces;  
         axiña;  
         cedo;  
         cando;  
         daquela; 
         de continuo;  
         de cando en cando; de cando en vez;  
         de mañá; de tarde; de noite;  
         de seguida;  
         de repente; 
         de súpeto; 

         de tempo en tempo;  
         decote;  
         despois;  
         desde que; 
         antes;  
         entón;  
         entrementres;  
         esoutro día;  
         finalmente 
         hoxe; hoxe en día;  
         hogano;  
         logo 
         máis nunca;  
         mañá; 
         mentres tanto,  
         mentres; 
         namentres;  
         no luscofusco;  
         nunca; 
         onte; 
         pasado mañá;  
         por de pronto; 
         por veces; algunhas veces;  
         posteriormente; 
         pouco e pouco; 
         primeiro; 
         sempre;  
         xa;  
         xacando;  
         xamais; endexamais;  
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Cantidade 
  

         a esgalla;  
         a maza; 
         abondo;  
         bastante;  
         canto;  
         case;  
         de máis;  
         de menos;  
         de sobra;  

         de todo;  
         máis ou menos;  
         máis;  
         malamente; 
         miga;  
         moi; 
         moito;  
         nada máis 
         nada máis,  

         pouco;  
         só; 
         talmente;  
         tanto;  
         todo;  
         un ris;  
         xusto;  

  
Modo 

  
         á dereita;  
         a escape;  
         á esquerda,  
         a modo;  
         a posta; en balde; 
         a xeito;  
         afeito;  
         arreo; 
         ás apalpadelas 
         ás carreiras;  
         ás cuncadas (dise 
cando chove);  

         ás embozadas;  
         ás escuras;  
         ás furtadelas; 
         así;  
         ben;  
         de máis  
         de présa;  
         de socato;  
         de vagar, de vagariño;  
         de veras; 
         deste xeito;  
         en broma;  

         en efecto, efectivamente 
         en serio;  
         indubidablemente,  
         mal;  
         mellor;  
         moi; moito;  
         outramente,  
         peor; 
         realmente

; 
  

A inmensa maioría dos adverbios formados sobre adxectivos cando se lles 
amece –mente pertencen a esta categoría. 

   
Afirmación 

  
         si;  
         de certo,  

         de seguro;  
         claro;  

         tamén. 

  
Negación 

  
         non;  
         nin sequera; 

         sequera;  
         tampouco;  

         en absoluto

. 
  
  

Dúbida 
  

         talvez;  
         al mellor;   
         se cuadra, 

         se cuadra; 
         quizais, quizá;  
         probablemente; 

         seica; 
         posiblemente. 
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