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ESTRUTURA E SIGNIFICACIÓN DA ORACIÓN 

 
 

 

1 
 
DEFINICIÓN 

 

 
A oración é a unidade menor de significación que ten un sentido completo. O elemento principal 
da oración é o verbo. Sen o verbo, non pode haber oración, e pode haber oración con só enunciar un 
verbo. A oración acaba en pausa ou en punto, é dicir, ten unha entoación pechada. 
 

Os alumnos estudan as leccións de gramática. 
            Cálache. 

 
 

 

2 
 
PARTES DA ORACIÓN 

 

 
A oración componse dun suxeito e un predicado. O elemento principal do suxeito é o nome, e o 
elemento principal do predicado, é o verbo. Antes de abordar o estudo do suxeito e do predicado é 
necesario estudar o grupo nominal porque pode aparecer en ambas as partes da oración, realizando 
diferentes funcións sintácticas. 

 

 

3 
 
O GRUPO NOMINAL 

 

 
O grupo nominal é un conxunto de palabras que se agrupan ao redor do nome e realizan unha mesma 
función sintáctica. O grupo nominal pode ser de dous xeitos: 

 

 
 
 
 

3.1 

 
 

 
 

O sintagma 
nominal 

 
A súa función sintáctica principal é a de ser o suxeito dunha oración, 
aínda que pode realizar outras funcións de complemento, como veremos 
máis adiante. 
A regra do sintagma nominal é:  
 
SN=(DET) + NOME + (Complemento do nome) 



EDL CEIP NOSA SRA DE XUVENCOS 

2 / 24 

(S.N.)  
Carlos estuda. SN= N  

O can ladra; SN=DET + N 
Os pantalóns azuis están alí. SN= ET + N + CN 

 
 
 

3.2 

 
 

 
O sintagma 

preposicional 
(S.P) 

 
É un grupo nominal que queda subordinado a unha palabra ou grupo de 
palabras por medio dunha preposición. Irá sempre, pois, precedido por 
unha preposición. A súa función sintáctica será sempre a de 
complemento..  
A regra do sintagma preposicional é: 
SPREP= PREP + (DET) + NOME + (Complemento do nome) 
 

O lapis de María está rot 
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4 
 
O SUXEITO 

 

O suxeito dunha oración corresponde á persoa, animal ou cousa que realiza a acción do verbo.  
 

Juan fala. Neste exemplo, o suxeito é Juan, pois é quen fala, é dicir, o que realiza a acción de 
falar..  

 

 
4.1 

 
Identificación do suxeito dunha oración 

 

 
Para identificar o suxeito dunha oración preguntaremos ¿quen? ou ¿quen? ao verbo da 
oración. A resposta que obteñamos, será o suxeito. 
 

As raparigas bailan moi ben. Para identificar o suxeito farei a seguinte pregunta: ¿Quen 
bailan moi ben? Resposta, e polo tanto suxeito: as raparigas. 

 

 
4.2 

 
Forma do suxeito 

 

 
O suxeito dunha oración simple é sempre un sintagma nominal, ou un pronome tónico 
(persoal, demostrativo, indefinido, posesivo, numeral, etc.).  
 
Eu como. Suxeito = Pronome persoal 
O neno canta. Suxeito = S.N. 

 

 
4.3 

 
O suxeito omitido 

 

Moitas veces, ao emitir un enunciado non expresamos o suxeito, ben porque o 
sobreentendemos, ou ben porque se trata dunha oración con verbo impersoal e polo tanto non 
ten suxeito. Cando isto ocorre, dicimos que hai un suxeito omitido. Así pois, o suxeito omitido 
é aquel que non aparece explícito ou expreso na oración. Ao suxeito omitido chámaselle tamén 
suxeito gramatical. 
 

Chamáronme por teléfono (S.O.=eles)  
Escorregou na entrada (S.O.= el) 

 



EDL CEIP NOSA SRA DE XUVENCOS 

4 / 24 

 

 
4.4 

 
Complementos dentro do suxeito 

 

 
Dixemos que o suxeito é sempre un S.N., e polo tanto, o seu núcleo será sempre un nome. 
Como sabemos, o nome pode ter un complemento , que é o Complemento de Nome. O 
complemento de nome pode aparecer no suxeito de dúas formas:  
 

1.- como adxectivo: O coche amarelo é meu.  
2.- como sintagma preposicional: A carteira do meu pai é de pel 

 
EXERCICIOS================================================================ 
 
 
A) Identifica o suxeito destas oracións. Escribe a súa estrutura. Por exemplo: 
 

A rapariga ten unha tose lixeira. Suxeito= Det.+ N 
 

O señor Ramón chapuzase nun caldeiro de auga fría. 

Carlos xa non é ningún neno 

Dona Rosa madruga bastante. 

El compra a fariña aos comerciantes de trigo 

Conseguiu o trofeo para o colexio o ano pasado 

O profesor de física aprobou aos alumnos menos cualificados 

Aqueles saúdanse efusivamente 

Quero o mellor para os meus queridos fillos. 

Gloria é alta e delgada 

 
B) Di que oracións das anteriores ten o Suxeito Omitido. ¿Cal é o Suxeito Gramatical destas? 
 
 
C) Sinala os Sintagmas Nominais e os Sintagmas Preposicionais das oracións anteriores. 
 
 
D) Sinala os Complementos do Suxeito das oracións seguintes: 
 

A casa do garda está no alto da montaña. 

O xersei vermello vale moito diñeiro. 

Os brancos outeiros anuncian a chegada do inverno. 

Todos os bonecos de trapo gústanme. 

As negras andoriñas voaban por riba dos tellados.  
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5 
 
O PREDICADO DUNHA ORACIÓN 

 

O predicado dunha oración é todo o que se di do suxeito. Poderiamos dicir que todo o que non é 
suxeito, é o predicado. O verbo é o elemento principal do predicado, e segundo a natureza do verbo, 
teremos a clase de predicado..  
 

Luís pescou unha troita enorme no río Guadalquivir  
Todo o que se di de Luís, que é o suxeito, é o predicado. 

 

 
5.1 

 
O predicado nominal 

 

Se o verbo do predicado é un verbo copulativo, entón o predicado será nominal, e o seu núcleo, 
será o atributo.  
Chámaselle predicado nominal, porque en devandito predicado aparece un atributo ou 
característica do suxeito. Aquí o verbo serve unicamente como elemento de enlace entre o suxeito 
e o atributo. 
 

As nenas parecen cansadas. Parecen une as nenas co atributo destas, cansadas.  

 

 
5.1.1 

 
O atributo e as súas formas 

 

Como dixemos, o atributo é o núcleo dun predicado nominal, e expresa unha calidade do 
suxeito da frase. Dentro do predicado nominal pode aparecer das seguintes formas: 
 

Como un S.N.: Carlos é un mentireiro 
Como un S.P.: Carlos é da India. 
Como un adxectivo: Carlos é moi bo. 
Como un pronome: Carlos é ese. 

 
O atributo pode substituírse polo pronome O. Carlos o é. 

 

 
5.2 

 
O predicado verbal 

 

O verbo do predicado é un verbo predicativo . Podemos dicir que un verbo predicativo é todo aquel 
que non é copulativo (ser, estar ou parecer). O núcleo do predicado verbal é sempre o verbo. 
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EXERCICIO==============================================================
=== 
 
A) Distingue os predicados das oracións seguintes. Separa as oracións con Predicado Nominal 
e as oracións con Predicado Verbal. Explica a diferenza entre os dous tipos de predicado: 
 

As barcas saen mañá do porto. 
Luisa estaba convencida de gañar..  
Aquela maxestosa figura é unha catedral gótica 
Sempre cantan as mesmas cancións neste lugar.  
 

 

 
5.2.1 

 
Complementos do predicado verbal 

 

 
O predicado componse do verbo máis os complementos deste que completan a información da 
oración. Imos estudar os complementos que poden aparecer nun predicado segundo a natureza do 
verbo. 

 
 

 
5.2.1.1 

 
O complemento directo 

 

 
Complementa a significación dun verbo transitivo. O complemento directo (C.D.) é a persoa, 
animal ou obxecto sobre quen recae a acción do verbo.  
 

Mariña compra agasallos.  

 
IDENTIFICACIÓN DO COMPLEMENTO DIRECTO 

 
Para identificalo na oración, podemos aplicar estes recursos:.  
 
1- Pódese substituír polos pronomes átonos O, A, Os, As. Mariña compraos. 
2.- Pregúntase ao verbo ¿que? ou ¿que cousa? é o obxecto da acción. Que compra Mariña? 
Resposta: AGASALLOS. 
3.- Transfórmase a oración a voz pasiva. O suxeito da oración pasiva, é o C.D. da oración 
activa. Mariña compra agasallos << Os agasallos son comprados por mariña 

 
FORMAS DO C.D. 

 
1.- Como un S.N.: 

 



EDL CEIP NOSA SRA DE XUVENCOS 

7 / 24 

Juanjo estuda a lección. 
 

2.- Como un S.P.: (Cando é un C.D. de persoa. Sempre introducido pola prep. a.).  
Remedios ama a Javier .  

 
3.- Como un pronome reflexivo ou recíproco (me, che, se, nos, vos, se) sempre que 
non apareza outro C.D: 

 
Fernando dúchase 

Carmen e eu mirabámonos 
 

4..- Como *pronombre persoal *átono (o, a, os, as). 
 

Eu quéroo 

 
 
EXERCICIOS=============================================================
===== 
 
A) Sinala o C.D. destas oracións. Substitúeos polo pronome que conveña. 
 

No restaurante pedimos un vaso de auga. 
Vimos a Carlos moi preocupado 
Uns ladroeiros asaltaron ao raparigo. 
As modistas compraron varios metros de tea branca. 
Rafael aprobou todas as materias sen estudar. 
Comeron a pescada ao instante. 

 
 
 

 
5.2.1.2 

 
O complemento indirecto 

 

 
O complemento indirecto (C.I.) é a persoa, animal ou obxecto que recibe o dano ou beneficio 
da acción. Normalmente sitúase detrás do C.D. 
 

Carlos regala flores a Isabel . Isabel é a persoa que, neste caso, recibe o beneficio da 
acción, é dicir, as flores. A Isabel o Complemento Indirecto. 

 

 
IDENTIFICACIÓN DO COMPLEMENTO INDIRECTO 

 
O C.I. pode substituírse polos pronomes lle ou lles, ou me, che, se, nos, vos ( 
 

Carlos regala flores a Isabel . <<<< Carlos regálalle flores <<<< Carlos regálallas 
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FORMAS DO COMPLEMENTO INDIRECTO 

 
Dentro do predicado verbal, o C.I. pode aparecer como: 
 

1.- S.P.:- Marco canta unha canción a Carme.  
2.- Pronome (lle, lles): Marco pégalle unha patada. 
3.- Pronome (me, che,se, nos, vos): Marco pégame. 

 
 
 
EXERCICIOS=============================================================
===== 
 
 
A) Completa estas oracións cun Complemento Indirecto. Despois, substitúe ese C.*. polo 
pronome que corresponda. 
 

Marcos comprou un agasallo _____________ 

Os médicos puxeron un persoal nos pés _____________ 

O veterinario inxectou un medicamento____________ 
 

*B) Inventa 5 oracións nas que haxa, en cada unha delas, un C.D. e un C.I. 
 

 

 

 

 

 

C) Identifica os C.D. e os C.I. e substitúeos polos pronomes que conveña. 
 

A súa mamá deu un berro ao gato. 

Carlos arrebatou o primeiro posto aos ingleses. 

O bedel abriu a porta aos estudantes de dereito. 

O camareiro sacou a cunca de té ao excursionista.  
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5.2.1.3 

 
O complemento circunstancial 

 

 
O Complemento circunstancial (C.C.) expresa as diferentes circunstancias en que se realiza a 
acción do verbo. Estas circunstancias poden ser de tempo , modo, lugar, cantidade, finalidade, 
compañía e instrumento, entre as máis usuais.  
O Complemento circunstancial pode aparecer tanto dentro dun predicado nominal como dun 
predicado verbal. 

 

Expresa unha circunstancia de tempo. Responde á 
pregunta ¿cando?  
 
Onte viñeron os señores. Cando viñeron os señores? 
Resposta, e polo tanto CCT: onte. 

FORMA DO C.C.T. 

 
 
 
 

5.2.1.3.1 
 

O complemento 
circunstancial 

de tempo 
(C.C.T.) O CCT pode aparecer dentro do predicado das seguintes 

formas: 
 
1.-Como SN:  
O ano pasado divertinme moito 
 
2.-Como SPrep.: 
As probas realizáronse durante o mes de marzo. 
 
3.-Como adverbio de tempo. 
Antonte comezaron as rebaixas 

 
 

Expresa o lugar onde se realiza a acción. Responde á 
pregunta  onde? por onde? , etc. 
 
Os meus curmáns viven en Castellón. Onde viven os meus 
curmáns? Resposta, e polo tanto C.C.L. en Castellón. 

FORMA DO C.C.*L. 

 
 
 
 

5.2.1.3.2 
 

O complemento 
circunstancial 

de lugar (C.C.L) 
O CCL pode aparecer dentro do predicado das seguintes 
formas: 
 

1.- Como SPrep.:Os meus curmáns viven en 
Castelló..  
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2.- Como adverbio de lugar: Estivemos alí.. 

 

O CCM expresa un modo ou xeito de realizar a acción 
verbal. Responde á pregunta como? de que xeito? 
 

Estou traballando con moita comodidade. ¿Como 
estou traballando? Resposta, e polo tanto C.C.M. 
con moita comodidade 

FORMA DO C.C.M. 

 
 

5.2.1.3.3 
 

O complemento 
circunstancial 
de modo ou 

xeito 
(C.C.M) 

O CCM pode aparecer dentro do predicado das seguintes 
formas: 
 

1.- Como S. prep.: Chovía con moita forza. 
 

2.- Como adverbio de modo: Chovía fortemente. 

 
 
 

Expresa unha cantidade dentro do predicado. Responde á 
pregunta canto? 
 

O profesor sabía moito. Canto sabía o profesor? A 
resposta, moito, será o CCC. 

FORMA DO C.C.C. 

 
 
 
 

5.2.1.3.4 
 

O complemento 
circunstancial 
de cantidade 

(C.C.C.) 
 
 

O CCC pode aparecer dentro do predicado das seguintes 
formas: 
 

1.- Como SN:  
O profesor sabía unha chea. 

 
2.- Como un adverbio de cantidade: 
O profesor sabía moito. 
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Expresa que a acción realízase en compañía de alguén . 
Responde á pregunta ¿con quen?.  
 

Fun á praia cos meus amigos. ¿Con quen fun á 
praia? A resposta é o C.C. de Comp. cos meus 
amigos.  

 
FORMA DO C.C.DE COMP. 

 
 
 
 

5.2.1.3.5 
 

O complemento 
circunstancial 
de compañía 
(C.C.COMP.) 

 
 

 
Só pode aparecer en forma de S.P..  

 
Fomos ao Circo cos meus pais. 
Fomos ao Circo en compañía dos meus pais. 

 
 

 
Expresa o instrumento con que se realiza a acción. 
Responde á pregunta con que?.  
 
O Cerraxeiro abriu a porta coas chaves. Con que abriu a 
porta? A resposta coas chaves é o C.C.INST. 
 

 
FORMA DO C.C. INST. 

 
 

5.2.1.3.6 
 

O complemento 
circunstancial 
de instrumento 

(C.C.INST.) 

 
Só pode aparecer en forma de S.P..  

 
Abriu a lata co abrelatas. 

 

 
 
EXERCICIOS=============================================================
====== 
 
A) Identifica os Complementos Circunstanciais das oracións e dei de que clase son: 
 
 

A rapariga, polas mañás, ten unha tose lixeira, 

Dona Rosa madruga bastante. 

Os agricultores labraban a terra cos sachos 

Agora mesmo, pensaba eu nos nenos 

Matilde está en Miami. 
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5.2.1.4 

 
O complemento preposicional (C.prep.) ou de réxime 
verbal 

 

 
Algúns verbos, para especificar ou concretar o seu significado, necesitan un complemento 
introducido polas preposicións de, a ou en . Polo tanto, será sempre un S.PREP. 
 
Algúns destes verbos son: 
 

esquecerse + de Esquecinme de ti 
ocuparse + de ocupareime diso mañá 
queixarse + de sempre queixábase do seu comportamento 
falar + dos nenos falan sempre de fútbol 
afacerse + a Debes afacerche ao frío 
contribuír + aos veciños contribuíron a realizar as obras 
dedicarse + ao meu pai dedícase aos negocios 
xogar + a Xogamos ¿á pelota? 
renunciar + a Nunca renunciarei a nada 
insistir + en Insistiu en invitarme 
pensar + en Agora mesmo pensaba nos nenos 
tardar + en Non tardou en pechar o establecemento 
exercitarse + na miña cuñada exercítase nas artes marciais 

 

 
5.2.1.5 

 
O complemento predicativo (C. PRED.) 

 

 
O C. Pred. é un complemento do Pred. Verbal que ten como núcleo un adxectivo que 
Concorda co suxeito. É igual como o atributo das oracións Copulativas, coa diferenza de que 
neste caso o verbo é predicativo. A forma do C. Pred. será sempre un S. Adxectivo. 
 

Os meus amigos viven felices.  
A miña irmá esperaba moi desanimada unha solución. 

 

 
5.2.1.6 

 
O complemento axente (C.AG.) 

 

 
É o complemento dunha oración en voz pasiva. O verbo estará sempre en voz pasiva. Está 
sempre introducido pola preposición por . O complemento axente é o suxeito nas oracións 
activas. 
 

As instalacións foron inauguradas polos concelleiros = C.Ag. 
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5.2.1.7 

 
Transformación dunha oración activa a pasiva 

 

 
Para transformar unha oración en voz activa a voz pasiva é imprescindible que o verbo principal da 
oración activa sexa un verbo *transitivo.  
Seguiremos os pasos seguintes a partir do exemplo:: 
 
 

Os nenos voaban as cometas maxistralmente 
 

1.- Identificamos o suxeito da oración activa: Os nenos. 
2.- Identificamos o Complemento directo da oración activa: as cometas. 
3.- Transformamos o verbo en voz activa a voz pasiva: eran voadas. 
4.- O complemento Directo da oración activa, pasa a ser o suxeito da pasiva: As cometas 
5.- Inmediatamente despois, pomos o verbo en voz pasiva, concertado en xénero e 
número co seu suxeito: eran voadas. 
6.- O suxeito da oración activa pasa a ser o Complemento Axente da pasiva, introducido 
sempre pola preposición propia POR: polos nenos 
7.- É conveniente situar os outros complementos (indirectos, circunstanciais, etc.) 
despois do Complemento Axente: maxistralmente. 

 
A oración pasiva quedará da seguinte forma: 
 

As cometas eran voadas polos nenos maxistralmente 

 
EXERCICIOS=============================================================
== 
 
A) Transforma a pasiva as seguintes oracións activas. 
 

O panadeiro compra a fariña aos comerciantes de trigo 

Cristina conseguiu o trofeo para o colexio o ano pasado 

O profesor de física aprobou aos alumnos menos cualificados 

Os agricultores labraban a terra cos sachos 

O profesor daba as súas leccións aos alumnos. 
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6 
 
AS ORACIÓNES SEGUNDO A súa ESTRUTURA 

 

 
Podemos clasificar as oracións segundo a súa estrutura en simple e compostas ou complexas. 

 

 
6.1 

 
As oracións simples 

 

 
As oracións simples son as que só teñen un verbo en forma persoal, e polo tanto, un suxeito e un 
predicado. 
 

Os vendedores do mercado son moi amables. 
Os paxariños cantan moi ben na primavera. 

 
Estas dúas oracións son simples, pois só teñen un verbo. 

 

  
6.1.1 

 
A análise morfosintáctico dunha oración simple 

 

Collamos a oración: 
 
Todos os nenos estudan a lección no colexio. 
 

1.- En primeiro lugar debemos identificar o verbo da oración. Pescudaremos se se trata dun 
verbo Copulativo ou predicativo. Neste exemplo, o verbo é estudan, e trátase dun verbo 
predicativo, pois non é nin ser, nin estar, nin parecer. 
2.- Preguntamos ao verbo quen realiza a acción para saber quen é o suxeito. ¿Quen 
estudan? Todos os nenos. 
3.- Todo o que non sexa suxeito, será o predicado; é dicir, neste caso o predicado será: 
estudan a lección no colexio. Será un Predicado verbal, pois como vimos 
anteriormente, trátase dun verbo Predicativo. 
4.- Unha vez identificados o suxeito e o predicado, procédese á análise das funcións dentro do 
suxeito e dentro do predicado, é dicir, faise un estudo da estrutura do suxeito e do predicado. 

 
PARA PODER REALIZAR CON ÉXITO UNHA ANÁLISE MORFOSINTÁCTICO É NECESARIO 
DOMINAR CONVENIENTEMENTE TODOS Os CONCEPTOS DE SINTAXES ESTUDADOS 
ANTERIORMENTE. 
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EXERCICIOS=============================================================
== 
 
 
A) Contesta ás seguintes cuestións de sintaxes: 
 

a.- Que é un Complemento Circunstancial? 

b.-Que formas pode ter o C.C. dentro dunha oración? 

c.- Cantas clases de C.C. coñeces? Dei que expresa cada un deles. 

d.- Que é un Complemento Indirecto? Por que pronomes podemos substituír o CI? 

e.- ¿E o Complemento Directo?
 
 
B) Analiza as seguintes oracións morfosintacticamente. 
 
 

Marisol cantou moitas cancións en Valladolid o ano pasado 

Desmontei o coche de xoguete cun desaparafusador moi facilmente 

N xardín, os paxaros dan moita comida aos seus polos 

Esta semana, os alumnos de sétimo faremos un control de lingua moi fácil 

A rapariga, polas mañás, ten unha tose lixeira, 

O señor Ramón xa non é ningún neno 

Dona Rosa madruga bastante. 

O panadeiro compra a fariña aos comerciantes de trigo 

O domingo pasado, en Cuenca, esquecémonos das ferramentas 

Cristina conseguiu o trofeo para o colexio o ano pasado 

O profesor de física aprobou aos alumnos menos cualificados 

Os agricultores labraban a terra cos sachos 

Bautista e Ricardo saúdanse efusivamente 

Agora mesmo, pensaba eu nos nenos 

Quero o mellor para os meus queridos fillos. 

Matilde está en Miami. 

Gloria é alta e delgada 

Santiago está bastante enfermo 

O oficinista de Porcelanosa estaba ocupado 

O profesor parecía preocupado 

Chamamos ao fontaneiro esta mañá.  

Os asalariados aínda se queixan dos seus xefes 
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6.2 

 
As oracións compostas 

 

 
As oracións compostas teñen máis dun verbo en forma persoal, e polo tanto, ten tantos predicados 
como verbos presentan. A cada unha das oracións que se unen para formar a oración composta, 
chámaselles proposición. 
 

María canta e José baila . Observamos como esta oración presenta dúas proposicións unidas 
mediante enlace. É unha oración composta. 

 

 
6.2.1 

 
A proposicións coordinadas 

 

Unha oración composta por coordinación é a unión de dúas proposicións mediante unha 
conxunción Coordinante (véxase tema das conxuncións). Estas dúas proposicións, aínda que queden 
unidas, son sintacticamente independentes. Isto é: dous ou máis proposicións unidas por un enlace, 
pero que se as descompomos, manteñen un sentido completo. 
 

Os futbolistas xogan e os obreiros traballan. 
 
Se separamos as dúas oracións, continúan tendo sentido completo: 
 
Os futbolistas xogan. Os obreiros traballan. 

 

 
6.2.1.1 

 
Tipos de proposicións coordinadas  

 

 
Os tipos de oracións compostas por coordinación virán dado pola conxunción Coordinante que 
realice o enlace. Imos dar algúns exemplos de cada tipo. 

 

 
TIPOS 

 
SIGNIFICADO 

 
EXEMPLOS 

 
Copulativas 

 
As proposicións suman os seus 
significados. 

 
Juan canta e Gloria escribe 

 
disxuntivas 

 
As proposicións presentan dúas 

 
Ou deixas ao neno ou lle dás para 
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opcións que se exclúen. comer. 

 
adversativas 

 
A segunda proposición corrixe á 
primeira. 

 
É un libro curto, pero é moi interesante. 

 
distributivas 

 
As dúas proposicións entran en 
alternancia. 

 
Esa tarde xa saía o sol, xa se escondía 

 
explicativas 

 
A primeira proposición é aclarada 
pola segunda. 

 
Os homes somos *omnívoros, é dicir, 
comemos de todo. 

 

 
6.2.2 

 
As proposicións subordinadas 
 

 

Son dúas ou máis proposicións que se unen mediante un enlace subordinante. Unha proposición (a 
subordinada) queda sintacticamente dependente da outra (a principal). A proposición subordinada 
realiza unha función asintáctica (suxeito ou complemento) en relación co verbo da principal. 
 

Dígoche que veñas.  
 
Nesta oración, que veñas, que é a proposición subordinada, realiza a función de complemento directo 
do verbo da proposición principal digo.  

 

 
Clases de proposicións subordinadas 

 

6.2.2.1 
ADXECTIVAS 

Compórtanse como un adxectivo e realizan a mesma función que este, é 
dicir, de complemento do nome. 

 

Exemplos Juan tiña un can que era amarelo. (Prol. Subord) 
 
Juan tiña un can (amarelo). 

 

 
As proposicións subordinadas adxectivas van sempre introducidas por un relativo, e teñen 
sempre un antecedente expreso. 
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6.2.2.2 

SUSTANTIVAS  

 
Compórtanse como un substantivo e fan as funcións propias deste..  
 

 
Exemplos 

 
O que tiña un can amarelo era o meu amigo (Prop. Sub) 
 
 
(Juan) era o meu amigo 

 

 
TIPOS DE PROPOSICIÓNS SUBORDINADAS SUSTANTIVAS 

 

 
DE SUXEITO.  

A proposición subordinada fai a 
función de suxeito do verbo 
principal. 

 
O que tirou as chaves bailaba moi ben. 

DE 
COMPLEMENTO 

DIRECTO 

A proposición subordinada fai a 
función de C.D. 

 
Os seus amigos comentaron que viría. 

DE 
COMPLEMENTO 

INDIRECTO 

A proposición subordinada fai a 
función de complemento 
indirecto. 

 
Juan regalou un can a quen todos 
sabemos. 

DE 
COMPLEMENTO 

AXENTE 

A proposición subordinada fai a 
función de complemento 
axente. 

 
Foi sentenciado por quen eran os seus 
amigos. 

DE 
COMPLEMENTO 

DE NOME 

A proposición subordinada fai a 
función de C. de nome . 

 
perdín a esperanza de que volva. 

DE 
COMPLEMENTO 
DE ADXECTIVO 

A proposición subordinada fai a 
función de C. de adxectivo . 

 
Estabamos seguros de que aprobarías. 

 
 

 
As proposicións subordinadas substantivas van sempre introducidas por unha conxunción 
Completiva (que, se), por un interrogativo (que, cal, quen, cuxo), ou por un relativo (quen 
ou que precedidos dun artigo), e sen antecedente expreso. 
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6.2.2.3 
ADVERBIAIS 

Compórtanse como un adverbio, e en consecuencia, realizan a función de 
complemento circunstancial.Van introducidas por conxuncións ou 
locucións Conxuntivas. 

 

 
TIPOS DE PROPOSICIÓNS SUBORDINADAS ADVERBIAIS 

 

 
 

TEMPO 

Indican unha circunstancia temporal. 
Van introducidas por conxuncións ou 
locucións Conxuntivas que dan unha 
noción de tempo anterior, posterior 
ou simultáneo respecto da 
proposición principal 

Os meus amigos fóronse cando 
empezou a chover. (Simultánea) 
 
Os meus amigos fóronse antes de 
que chovese. (Anterior) 
 
Os meus amigos fóronse despois 
de que chovese. (Posterior) 

 
 

LUGAR 

Van introducidas pola conxunción 
onde, que pode ir precedida de 
preposicións por onde, de onde, 
onde, etc. Toda a proposición pode 
substituírse por un adverbio de lugar, 
alí, alá, aquí, etc... 

Escóndete onde non che vexa. 
 
Fómonos por onde viñemos. 
 
Caeuse desde onde traballaba. 

 
MODAIS 

 
Expresan o modo ou xeito en que se 
realiza a acción do verbo principal. 

Contestei como ti me dixeches. 
 
Fíxeno segundo as instrucións 
que me deron. 

 
COMPARATIVAS 

A proposición subordinada establece 
unha comparación co predicado da 
proposición principal. Toda a 
proposición subordinada pode 
substituírse polo adverbio así. 

 
Saudáronnos coma se nos 
coñecesen. 

 
CAUSALES 

A proposición subordinada manifesta 
unha causa que se desprende da 
proposición principal. 

Eu comprareicho xa que teño 
diñeiro. 
 
Gañou a carreira porque se 
preparou ben. 

 
CONDICIONAL 

A proposición subordinada expresa 
unha condición do verbo principal.  

Irei se me pagas ben. 

FINAIS A proposición subordinada indica a 
intencionalidade con que se produce 

Contoulle unha mentira para que lle 
deixase entrar. 
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a acción do verbo principal 

 

7 
 
CLASES DE ORACIÓNS SEGUNDO O seu 
SIGNIFICADO 

 

 
CLASE 

 
SIGNIFICACIÓN 

 
EXEMPLOS 

 

 
 

7.1 
ENUNCIATIVAS 

 
Expresan o que pasou, pasa e pasará. Se 
o que enuncian é afirmativo, chamaranse 
enunciativas afirmativas, se enuncian 
algo que se nega, serán enunciativas 
negativas. 

 
Hoxe virán os meus pais. 
(Enunciativa afirmativa) 
 
Hoxe non virán os meus pais. 
(Enunciativa negativa) 

 
 
 

7.2 
INTERROGATIVAS 

 
Son as que preguntan, é dicir, son as que 
esixen unha contestación. Se a pregunta 
vai entre signos de interrogación, 
chámanse interrogativas directas. Se a 
pregunta se formula sen signos de 
interrogación, chámanse interrogativas 
indirectas. 

 
trouxeches o pan? 
(Interrogativa directa) 
 
Pregúntoche que se 
trouxeches o pan. 
(Interrogativa indirecta) 

 
7.3 

IMPERATIVAS O 
Exhortativas 

 
Expresan orde ou mandato. Tamén 
expresan rogo. Cando isto ocorre, llas 
chama exhortativas. 

 
#Sentar aí. 
(Imperativa) 
Rógoche que che sentes. 
(Exhortativa) 

 
7.4 

EXCLAMATIVAS 

 
Expresan emoción, sorpresa, alegría, 
ironía, etc. 
Dentro desta clase podemos incluír as 
interxeccións. 

 
foi un gol precioso! 
 
Fóra! 

 
7.5 

DUBITATIVAS 

 
Expresan unha dúbida. O verbo destas 
oracións preséntase en modo subxuntivo. 

 
Quizá chova 
É posible que aprobe. 

 
7.6 

OPTATIVAS O 
Desiderativas.  

 
O falante expresa un desexo. O verbo 
destas oracións preséntase en modo 
subxuntivo. 

 
Espero que me recíba o 
presidente. 
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EXERCICIOS============================================================= 
 
 
A) Na seguinte relación de oracións, hainas simples e compostas. Sepáraas. 
1. Mañá iremos ao cine 
2. A praia estaba chea de xente 
3. Os caracois da miña cidade son moi saborosos 
4. Os astronautas chegaron á lúa, pero non descenderon 
5. Falo para que me escoites 
6. O sol é bastante prexudicial para a pel 
7. O martes virán os que ti sabes 
8. O ancián que ves na outra esquina coñécenos 
9. Todos os anos dis o mesmo 
10. Non desexo verche nin oírche 
11. Grazas a María soubemos que estabas en casa 
12. As bicicletas son para o verán 
13. Pedro Luís animaba aos púxiles coma se fose un león 
14. O marido da que está cantando non debuxa moi ben 
15. Iremos todos onde haxa un bo restaurante 
16. Os terroristas mallaron ao que os delatou. 
17. Os que somos do outro barrio non entendemos iso de aí.  
18. Miguel abrazou a Conchita o día do seu aniversario 
19. Eu venderei a moto e ti poderías vender o teu coche. 
20. O libro que está encima da mesa é o meu 
21. As tesoiras que cortaban ben se perderon 
22. Está nubrado, con todo non creo que chova 
23. Cando tomei a Primeira Comuñón pensei que xa era maior 
24. Se este verán estudamos seguro que aprobaremos 
25. Parece mentira que sexas tan estudoso 
B) Das oracións compostas que identificaches no exercicio anterior, separa as oracións 
coordinadas das subordinadas. Di de que tipo son cada unha delas. 
 
C) Analiza Morfosintacticamente as oracións 1, 2, 4, 5, 7, 10, 15, 17, 21 e 24. 
 
D) Inventa 5 oracións xustapostas coordinadas, e 5 oracións xustapostas subordinadas.  
 

E) Copia no teu caderno as seguintes oracións e logo subliña a proposición 
subordinada: 

 

Esperareite onde queiras. 

Os homes que traballan son fortes. 

Non me gusta que vistas así. 

Temos un coche que corre moito. 

Os homes que madrugan son puntuais. 

Sairei cando me chamen. 

O xornal anuncia que subirán as temperaturas. 

Necesitamos unha secretaria que fale inglés. 
 
F) Transfórmaas en oracións simples. 
 

G) Unha vez substituída a proposición subordinada, xustifica se é substantiva, 
adxectiva ou adverbial. 
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H) Transforma as palabras que van en Cursiva en proposicións subordinadas 
substantivas, adxectivas ou adverbiais. 
 

Os altofalantes anunciaron a saída do tren. 

Os altofalantes anunciaron que saía o tren. 

Farémolo ao teu gusto. 

Devólvoche o libro prestado 

Sairemos ao escurecer. 

Os nenos estudosos aproban. 

Os cans ladradores non morden. 

O conserxe permitiu a entrada.  
 
 
A) Identifica as oracións seguintes segundo o seu significado 
 

Claudia comprou un pastel 
Trae aquí esa pelota!.  
Chamouche Manolo? 
Que tempo tan bo! 
Anxos non veu á miña casa 
Que ben se está na praia! 
Viches este libro? 
Pepe, ven aquí inmediatamente! 
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