
                       Tipos de oracións: 

                                  Segundo o número de verbos 

                                      

                          simples:                                     compostas: varios verbos en forma persoal 

Eles trouxeron doces   

   

  

Copulativa: une información (e, nin,e mais) 

 →  Xoán le e Pedro escribe. 

→ Xoán le e mais escribe 

Adversativa: unha proposición corrixe  

a outra (mais, pero, senón,porén) 

→ estudia, pero non aproba. 

→Non é meu pai, senón (que é) meu tío 

Disxuntiva: presenta dúas opcións. 

(ou, ou ben) 

 → ou saes ou entras. 

Distributiva: distribúe as accións: 

xa,xa; ora,ora; ben,ben 

 → xa ri xa chora. 

Explicativa: unha proposición explica 

 a outra:é dicir, ou sexa, isto é..) 

→ chegou puntual, ou sexa, (chegou) 

 ás seis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              coordinadas: 
 as proposicións son independentes 

                            subordinadas : 
unha das proposicións depende sintacticamente da principal.  

 sub.substantiva: a proposición sub.é un complemento 
e funciona como un substantivo. Poden ir introducidas 
por unha conx.: que, se; polas formas interrogativas: 
que,quen,cando,canto,como,onde; ou por un infinitivo 

sub. substantiva de suxeito →  Gústame que  veñas. 

                                         Non me gusta falar en público 

Sub.subs. de CD→ Preguntoulle se viñan 

                                 Díxonos que hoxe non viña. 
                                 Dime que estás facendo. 
Sub. subs. de CI →Contareillo a quen me diga a verdade 
Sub. subs. de C.N →Teño a seguridade de que volverá pronto 

Sub.subs. Compl.do adxet. →Parecía contento de ver á moza 
     

Sub. subs.Compl. do advb.- Estaban máis preto do que 
pensabamos 
                                                
Sub.Subs.Compl. de Réxime (SUPL.) 
→Onte falaron de que hai que aprazar a viaxe 
  Sub. Subs. de Atributo→A verdade é que non te avisamos 

 sub.Adxectiva: funciona como un adxectivo, modifica a 
un substantivo→ o libro que me deixaches é bo 

Sub. adxectv. substantivada→os que non queiran escoitar, 
poden marchar 

 sub. Adverbial: funciona como un adverbio 
(Complemento Circunstancial) 

 Propias. CCM,CCL,CCT, CCCantidade, 
 Impropias( bipolares):causais,condicionais,concesivas, 
consecutivas, comparativas, finais  

 causal:  porque, posto que, xa que  
-saudeino porque é  simpático 

 condicional: se, como, a menos que, no caso de que 
-se queres ir avísanos con tempo 

 concesiva:aínda que, a pesar de que, por máis que... 
- vés comigo aínda que chova a chuzos 

 consecutiva:logo, conque, por conseguinte... 
- non me chamaches así que non che vou contar nada  

 comparativa:tan/tanto...como, mellor...que,... 
Traballa máis que(traballamos) todos nós   

 final: Traémoslle un regalo para que nos deixe entrar 
  

                                   

 

 

xustapostas: as proposicións 

están separadas por comas 

 → Elena barre,Xosé limpa os 

pratos, María ordena o salón. 
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subordinadas adxectivas substantivadas - son aquelas nas que se omite o  
antecedente, elemento característico das subordinadas adxectivas.  
Estas oracións xa no realizarán exclusivamente a función de complemento do nome, a 
única que desempeñan as subordinadas adxectivas, senón que poderán realizar todas 
as funcións propias das subordinadas substantivas. 
  
– Os que non viñeran hoxe terán exame de lingua mañá (subordinada adxectiva 
substantivada con función de suxeito). 
– Cóntame o que che dixo Pedro (subordinada adxectiva substantivada con función de 
complemento directo). 
– Este chico non é quen cremos (subordinada adxectiva substantivada con función de 
atributo). 
– Regalaron moitas cousas aos que chegaron primeiro (subordinada adxectiva 
substantivada con función de complemento indirecto). 
– Confía nos que te queren (subordinada adxectiva substantivada con función de 
complemento de Réxime). 
– Estou cansado dos que chegan tarde (subordinada adxectiva substantivada con 
función de complemento do adxectivo). 
– Os exames dos que chegaron tarde están na mesa (subordinada adxectiva 
substantivada con función de complemento do nome). 
– Colócate diante das que van de azul (subordinada adxectiva substantivada con función 
de complemento do adverbio). 
Os nexos que introducen subordinadas adxectivas substantivadas son: que precedido de 
un artigo, quen, canto/s, canta/s. 
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sub. substantiva de suxeito →  Gústame que  veñas.  

                                                                     PRED                 SUX(sub.subs.) 

Sub.subs. de CD→ Preguntoulle se viñan 

                                   PRED                 CD(sub.subs.) 

                                 Díxonos que hoxe non viña 
    CD(sub.subs.) 

Sub. subs. de C.N →Teño a seguridade de que volverá pronto 
        Vb. DET N MOD.(CN) sub.subs. 
                    CD 

Sub.subs. Compl.do adxet. →Parecía contento de ver á moza 
    Vb.               N(adx)      MOD.(Sub.Subs.) 
                                                                   ATRIB.________ 

     PRED. 

Sub. subs.Compl. do advb.  
→Estaban máis preto do que pensabamos                                                    
        vb.           MOD      N         MOD.(Sub subs. C. do adv.) 

  CCL 

Sub.Subs.Compl. de Réxime (SUPL.) 
→Onte falaron de que hai que aprazar a viaxe 
     CCT         vb.                   C.de Réxime (sub. subs) 

                                 PRED. 

Sub. Subs. de Atributo→A verdade é que non te avisamos 
                                             SUX               vb.        ATRIB.(sub.subs.) 

P Subordinada                       P Principal  
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