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 A frase é un grupo de palabras que funcionan xuntas 
dentro dunha unidade superior.

 Non son funcións sintácticas senón tipos de unidade.

invitou

A presidenta a súa muller ao estradomoi cariñosamente

Frase 
nominal

Frase 
adverbial

Frase 
nominal

Frase 
preposicional

Cláusula



ENDOCÉNTRICAS

Identifícanse polo tipo de 
núcleo

Frase substantiva

Frase adxectiva

Frase adverbial

EXOCÉNTRICAS

Identifícanse pola palabra 
que empezan

Frase nominal

Frase 
preposicional



 Combinación de N + MOD en calquera posición

 EXEMPLOS: 

 rapaza intelixente amo de casa

Fsubs F subs

N MOD N MOD

subs adx subs fprep

rapaza      intelixente amo         de casa

NÚCLEO
(substantivo ou pronome)

MODIFICADOR
(adxectivo, frase prep., etc)

Sen 
analizar



 Combinación de N + MOD en calquera posición

 EXEMPLOS: 
azul escuro moi intelixente

F adx F adx

N MOD MOD N

adx adx adv adx

azul escuro moi intelixente

NÚCLEO
(adxectivo ou participio)

MODIFICADOR
(adxectivo, adverbio…)



 Combinación de N + MOD en calquera posición:

 EXEMPLOS: 

tan facilmente bastante  lonxe

f.adv. F.adv.

MOD N MOD N

adv. adv. adv. adv.

tan facilmente bastante lonxe

NÚCLEO
(adverbio)

MODIFICADOR
(adverbio…)



 O NOMINAL é todo o que segue ao determinante.

tres casas algunha bicicleta.

fn fn

DET NOM DET NOM

Numeral Subst. Indef. Subst.

Tres casas algunha bicicleta

DETERMINANTE
(artigo, demostrativo, posesivo, 

numeral, indefinido, 
interrogativo, exclamativo)

NOMINAL
(calquera tipo de unidade)



 Combinación de RELATOR+ TERMO

 O RELATOR é a preposición. O TERMO é todo o que segue
á preposición.

por min con tempo.

fprep fprep

REL TERMO REL TERMO

prep. pron. prep. Subst.

por min con tempo

RELATOR
(preposición)

TERMO
(calquera tipo de unidade)



 Unha copa de cristal talado

Fn

DET NOM

Fsubs

N MOD

Fprep

REL T

Fsubs

N       MOD

art. Subst. Prep.   Subst.    Adx.

Unha copa     de cristal  talado

Unha frase nominal
que ten dentro unha 

frase substantiva, 
que ten dentro unha 
frase preposicional , 
que ten dentro unha 

frase substantiva



 Unha frase de calquera tipo pode constar de varias 
palabras ou varias frases coordinadas: o can e o gato, 
xoias de ouro e de prata…

estrutura coordinada

MEMBRO 1 NEXO MEMBRO 2

fn fn

DET N DET    N

art subs conx. art subs

o can e o gato



f.subs

N MOD

estrutura coord.

MEMBRO 1 NEXO MEMBRO 2

fprep fprep

R T R T

subs prep subs conx prep subs

xoias de ouro e de prata



 Analiza sintacticamente os seguintes títulos de obras:
 Negra sombra.
 Versos de alleas terras e tempos idos.
 No desterro.
 Da miña zanfona.
 Na noite estrelecida.
 Arredor de si.
 Os camiños da vida.
 A trabe de ouro e a trabe de alquitrán.
 Os dous de sempre.
 Un ollo de vidro.
 Dos arquivos do trasno.


