
 

Sintaxe do acusativo: 
A) COMPLEMENTO DIRECTO: Vai en ac. sen preposición. A oración que leva C.D. chámase transitiva. 

Esta é a función máis importante do ac. Hai que ter en conta que no galego hai C.D. que non o son no latín e 

viceversa. 

B) COMPLEMENTO DE DIRECCIÓN: Responde á pregunta ¿quo? "¿a onde?", e leva as preposicións 

IN (ó interior de) e AD  (á proximidade de). 

Cos nomes propios de lugar menor (cidades e illas pequenas) e coas palabras Domus / Rus o acusativo vai 

sen preposición: 

Caesar Romam pervenit César chega a Roma  

Puella rurem venit  A nena chega ó campo 

c) EXTENSIÓN NO ESPACIO: Normalmente non leva preposición e expresa: 

c.1.- Espacio recorrido: Ducentos passus ambulavit. 

c.2.- Distancia entre dous puntos: Urbs a flumine pedes trecentos aberat. 

c.3.- Dimensións dun obxecto, dependendo de adxectivos como longus, latus, etc: 

Milites aggerem latum trecentos pedes exstruxerunt  

D) EXTENSIÓN NO TEMPO: Expresa a duración, o tempo transcurrido entre dous  momentos. Pode ir sen 

preposición ou coa preposición "per": 

Romulus multos annos regnabit. 

Per decem annos regnavit. 

Úsase dependento do participio natus para expresar a idade: 

   Puer tres annos natus    Neno de tres anos de idade (nacido fai tres anos) 

E) DOBRE ACUSATIVO: 

e.1.- Obxecto directo de persoa e de cousa: Algúns verbos latinos poden levar ademais do ac. O.D. un 

segundo ac. de persoa que equivale a un O.I. en galego. Sobre todo dependendo de verbos que significan ensinar e ocultar 

(Docere / Celare): 

   Iuventutem mala facinora edocebat / Regis mortem omnes  celavit. 

Con menor frecuencia aparece dependendo de verbos que "rogo, petición , pregunta" (Petere / Rogare / 

Interrogare / Poscere / Orare / Flagitare): 

Senatum sententiam rogavit 

Con este segundo grupo de verbos a persoa preguntada acostuma a ir máis ben en ablativo con 

preposición:         Pacem a Romanis petiit. 

e.2.- Obxecto directo e predicativo: Moitos verbos levan xunto co O.D. un predicativo que concerta con el. 

Son os verbos que significan: 

FACER: (Facere / Efficere) 

                NOMEAR, CHAMAR, DESIGNAR: (Dicere / Appellare / Vocare / Nominare / Creare    

          Designare) 

XULGAR, ESTIMAR, CONSIDERAR, TER POR: ( Iudicare / Arbitrari / Existimare / Censere    

       Habere) 

Romani  Caesarem consulem creant. 

 



F) COMPLEMENTO CIRCUNSTANCIAL: Ademais de IN e AD o acusativo pode levar outras 

preposicións desenvolvendo a función de C.C. Hai Preposicións só de Ac. e outras que son comúns co Ab. Nestes 

casos o acusativo indica movemento e o ablativo reposo. (Os asteriscos indican que a palabra tamén pode ser 

adverbio) 

 

 


