
O ARTIGO 

 
O artigo presenta ao substantivo concertando con el en xénero e número. O artigo 

determinado emprégase para falar de realidades coñecidas e identificadas e o 

indeterminado, para falar de cousas máis abstractas. 

 

 

DETERMINADO INDETERMINADO 

Masculino Feminino Masculino Feminino 

1ªForma 2ªForma 1ªForma 2ªForma   

o -lo a -la un unha 

os -los as -las uns unhas 

 

A segunda forma do artigo emprégase só obrigatoriamente despois da preposición 

POR e despois do adverbio interrogativo U: U-lo can? Vai polo camiño. 

 

AS CONTRACCIÓNS DO ARTIGO: 

 

Co artigo determinado: 

 

 o a os as 

A Ao/ó A Aos/os Ás 

De Do Da Dos Das 

Con Co Coa Cos Coas 

Por No Na Nos Nas 

Tras* Polo Pola Polos Polas 

 

Co artigo indeterminado: 

 

 Un Unha Uns Unhas 

Con Cun Cunha Cuns Cunhas 

De Dun Dunha Duns Dunas 

En nun Nunha nuns Nunhas 

 

 

1. COMPLETA COAS CONTRACCIÓNS E ARTIGOS AXEITADOS: 

Comprei o pan _____ panadaría moi cara 

Vendimos _____ noso coche_____ tenda de antigüidades_____ teu veciño 

_____ pobres tanto lles ten _____ rebaixas _____ grandes almacéns 

Deulles todos os caramelos _____ nenas 

Aprobades _____ nosa axuda _____ exame de galego 

Moitos _____ teus libros son _____ valor incalculable 

_____ empresa como a túa é difícil traballar 



_____ estrada de Arteixo os nenos fixeron _____ súas este verán 

Non vai _____ meu rego o amigo ____ teu irmán 

Saín onte _____ sogra _____ doutor 

Non nos gañaredes _____ vosa vida 

_____ pouco de sorte saímos ben _____ asunto 

_____ teu avó asustouse _____ reuído dos foguetes _____ festa 

Vivín _____ Coruña moitos anos, agora estou _____ Pontes de García 

Rodríguez 

Por mor _____ treboada _____ casa quedou _____ escuras 

_____ futuro é mellor non falar 

_____ túa casa precisa _____ man de pintura 

Quíxome gindar _____ fiestra! 

Non sei que fixo _____ papeis _____ seguro 

Para xogar _____ xadrez hai que ter máis miolos _____ que ti tes 

 

 


