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O xénero

O feminino dos 
substantivos e adxectivos 
fórmase comunmente coa 

terminación -a, que se 
une directamente á forma 

do masculino se esta 
acaba en consoante ou 

vogal tónica 

deus/deusa, rapaz/rapaza, avó/avoa, cru/crúa

Tamén pode substituír a 
vogal final da forma do 
masculino se remata en 

vogal átona

sobriño/sobriña, presidente/presidenta

Nomes rematados en -n

Os substantivos e adxectivos que 
acaban en -án (<ANUM) forman o 
feminino en -á

ancián/anciá,  
temperán/temperá

Os caracterizadores despectivos 
rematados en -án fórmano en -ana

folgazán/folgazana, m 
entirán/mentirana

Para o feminino dos rematados en 
-ón, fano en –oa ou en -ona león/leoa, lambón/lambona

Os acabados en -ín forman o 
feminino en -ina

bailarín/bailarina, benxamín/
benxamina

Nomes rematados en vo-
gal ou ditongo tónicos

Os substantivos rematados en 
vogal tónica tenden a engadir -a, 
en tanto que os adxectivos tenden 
a ser invariables

un avó somalí / unha avoa 
somalí

Con todo, algúns substantivos son 
invariables unha chimpancé adulta

Outros adxectivos, nu, cru e recrú 
e só engaden un -a (coas implica-
cións que ten no til)

o peixe cru/a carne crúa, un
só día/unha casa soa

Outras palabras con características 
morfolóxicas especiais

xudeu/xudía e sandeu/san-
día

Nomes rematados en -és

Os xentilicios que acaban en -és 
presentan un feminino en -esa

cambadés/cambadesa, chi-
nés/chinesa,  

portugués/portuguesa

O mesmo ocorre con outros 
adxectivos

burgués/burguesa,  
camoés/camoesa, montés/

montesa

Formacións especiais

Algunhas palabras de xénero 
feminino presentan terminacións 
especiais, sobre a mesma base 
léxica

heroe/heroína, galo/galiña, 
rei/raíña,  abade/abadesa, 
poeta/poetisa; actor/actriz
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Facer valoracións

É
Paréceme

(i)lóxico

(in)xusto

incrible

normal

importante

unha tolería

+infinitivo Paréceme unha tolería eliminar esa 
trama na segunda tempada

Está
Paréceme

(moi) ben/mal +infinitivo Parece mal acabar así a historia

Notas da sesión

Ligazóns de interese
>> Dicionario galego da televisión
>> En serie (as series da TVG)
>> Xabarín Club
>> Radiopicariña
>> Premios Mestre Mateo

http://www.cirp.es/pub/docs/cite/dicTV.pdf
http://www.crtvg.es/en-serie/as-nosas-series
https://www.crtvg.es/infantil/programas
http://www.crtvg.es/en-directo/canles-directos-rg/radio-picarina
https://www.academiagalegadoaudiovisual.gal/premios-mestre-mateo/


Notas da sesión
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