
CORRECCIÓN DE EXERCICIOS DAS CONTRACCIÓNS DO ARTIGO (LINGUA GALEGA): 

Para iso necesitamos ter diante e ben mirado con antelación o cadro da explicación. 

+ 
ARTIGOS DETERMINADOS ARTIGOS INDETERMINADOS 

O A OS AS UN UNHA UNS UNHAS 

DE do da dos das dun dunha duns dunhas 

EN no na nos nas nun nunha nuns nunhas 

CON co coa Cos coas cun cunha cuns cunhas 

A ao/ó á aos/ós ás     

POR polo pola polos polas     

EXERCICIOS: Páxina 132, exercicios 1-2-3.  

1.- Localiza as palabras do cadro. Despois, di que contración vai diante de cada unha e cales son as palabras que a forman. 

SOLUCIÓN: DOS HOMES: A contracción sería DOS. Se miramos no cadro, podemos observar que está formado polas seguintes 

palabras: DE+OS. 

POLOS VECIÑOS: A contracción sería POLOS. Se miramos no cadro, podemos observar que está formado polas seguintes palabras: 

POR + OS. 

DA VILA: A contracción sería DA. Se miramos no cadro, podemos observar que está formado polas seguintes palabras: DE + A 

NUN DESPACHO: A contracción sería NUN. Se miramos no cadro, podemos observar que está formado polas seguintes palabras: 

EN + UN. 

NAS AFORAS: A contracción sería NAS. Se miramos no cadro, podemos observar que está formado polas seguintes palabras: EN + 

AS. 

AO CIDADÁN: A contracción sería AO. Se miramos no cadro, podemos observar que está formado polas seguintes palabras: A + O. 

POLO TRABALLO: A contracción sería POLO. Se miramos no cadro, podemos observar que está formado polas seguintes palabras: 

POR + O. 

2.- Completa os esquemas. Que palabras forman cada contracción? 

De + o = Do  de + os = Dos  con + o = co  con + a = coa  a + o = ao a + a = á  

3.- Escribe as contraccións que faltan no cadro e completa as oracións coas formas axeitadas: 

 un unha uns unhas 

De Dun dunha duns dunhas 

Con cun cunha cuns cunhas 

En  nun nunha nuns nunhas 
 

Sara vive nunha vila de Ourense.      - Na fin de semana foi de excursión cuns amigos.     - Reuníronse para falar dun asunto urxente. 

4.- Escribe as oracións completas substituíndo os debuxos por palabras e facendo as contranccións necesarias: 

- Leva os bocacillos para a excursión de mañá na mochila. – Ese monte é moi escarpado e só se pode acceder a el co helicóptero.  

- Durmiu a sesta á sombra da palmeira porque ía moita calor.- Fíxolle un aloumiño ao can porque o avisou da chegada do carteiro. 

- Como xa é hora de marchar, vou ao garaxe polo coche. 



CORRECCIÓN DE LOS EJERCICIOS SOBRE LA RIMA EN LENGUA CASTELLANA: 

AQUÍ TENEMOS DIFERENTES SOLUCIONES Y RESPUESTAS DIVERSAS. ¡AHÍ OS DEJO LAS MÍAS! 

 

RIMAR ES MUY DIVERTIDO 

Hacer rima es divertido 

y además entretenido, 

si quieres pasarlo bien, 

te animo a rimar conmigo. 

 

Busca un nombre de conejo 

rima bien con ALEJO 

si buscas nombre de rana, 

rima con DIANA 

Para dar nombre al ratón, 

y rima para elefante 

queda muy bien ANTÓN 

y para el segundo ROCINANTE. 

 

 

 

 

 


