
Seguimos repasando as PALABRAS 
INVARIABLES EN LINGUA GALEGA 

AS PREPOSICIÓNS
Son palabras invariables que serven para relacionar palabras facendo que unha
complemente a outra.

Formas A, agás, ante, ata, baixo, canda, con, contra, de, deica, dende, desde, 
durante, en, entre, excepto, malia, onda, para, perante, por, salvo, 
segundo, sen, sobre, tras, xunta.

AS CONXUNCIÓNS
Son palabras invariables que serven para relacionar palabras que desempeñan a 
mesma función dentro da oración e para relacionar dúas ou máis oracións

Formas copulativas (e, nin), disxuntivas (ou), adversativas (pero, senón)… 



• Identifica as preposicións e distingue o elemento inicial e o termo: 

metros por segundo arroz con chícharos pano de man

gasolina sen chumbo chamada en espera teatro para nenos

• Copia e completa coa preposición que cumpra en cada caso:

 Un paxaro sen ás é como un xardín sen flores. 

 O famoso grupo de rock fixo unha xira desde Faro (Portugal) ata 

Rovaniemi (Finlandia). 

 Marcos non puxera as lentes e bateu contra a parede. 

 Os barcos navegan con especial coidado entre esas dúas illas. 

 Por culpa do temporal, caeron os niños que fixeran as andoriñas baixo

os tellados. 

de, por, contra, sen, entre, ata, desde, baixo, con 

• Forma oracións unindo os elementos da primeira columna cos da segunda 

mediante as seguintes conxuncións: 

e – ou – porque – pero – que 

Marta é boa rapaza pero as veces portase fatal          

Leo fixo a comida e Laura fregou a louza.

A pomba non voa porque lle falta una á.

Pídelle a Carlos que che saque unha foto.

Podes esperar ou tes moita presa?

• Rodea as conxuncións que aparecen nestas oracións:

 Recoñezo que me encanta ir ao bosque falar cos paxaros, pero hoxe

chove demasiado e prefiro quedar na casa. 

 Aínda que non o pareza, xa son as once da noite. 


