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1) Pode acompanhar termos de natureza 
substantiva(I e II) / substantiva palavras (III)
• Exemplos:

I- O canto da ave me trazia uma grande alegria.

II- As três já almoçaram com a senhora.

III- O cantar dos pássaros alegrava o velho.



2) Classificações:
• A) DEFINIDOS: o, os, a, as.

• B) INDEFINIDOS: um, uns, uma, umas.

3) Artigos podem formar:
A) CONTRAÇÕES: união COM perda fonética. 
Ex: de + a(s) = DA(S)

em + o(s) = NO(S)
por + a(s) = PELA(S)
a + a(s) = À(S)

B) COMBINAÇÕES: união SEM perda fonética.
Ex: a + o(s) = ao(s)



REVISÃO: PREPOSIÇÃO

Veridiane Carvalho



DEFINIÇÃO:

• Liga um termo subordinado a outro subordinante.

Ex1: “Amor de mãe” é uma ótima novela.

Ex2: Tenho carinho por você.

Ex3: Sempre gostei de viajar.

Ex4: Todos foram a vários escolas.



PODE FORMAR:

• Combinação: não há perda fonética. 

Ex: ao (a + o), aonde (a + onde)

• Contração: há perda fonética. 

Ex: pelas (por + as), no (em + o), dessa (de + essa) etc



GRUPO 1: PREPOSIÇÕES ESSENCIAIS

a, ante, após, até,

com, contra, de, desde, em, 

entre, para, por, perante,

sem, sob, sobre, trás.



GRUPO 2: LOCUÇÕES PREPOSITIVAS

• DICA: a última palavra é preposição essencial.

• Exemplos: acima de, além de, em vez de, ao invés de, ao

lado de, a par de, apesar de, a respeito de, atrás de, através

de, debaixo de, em cima de, dentro de, diante de, perto de,

por causa de, de acordo com, por entre, graças a etc.

• Aplicações: Falamos acerca do vírus.

Depois da aula, vou almoçar.



GRUPO 3: PREPOSIÇÕES ACIDENTAIS

• Ligam termos, mas não pertencem aos grupos 1 e 2.

• Exemplos: segundo, conforme, consoante, durante,

exceto, menos, salvo, fora, mediante etc.

• Aplicações: Durante o dia, estou no escritório.

A encomenda será entregue mediante pagamento.



ATENÇÃO: preposição acidental X conjunção

• A taxa será cobrada conforme o lucro.

preposição acidental

• A taxa será cobrada conforme foi falado na reunião.

conjunção



RELAÇÕES SEMÂNTICAS:

• Refrescou-se ANTE o ar-condicionado. (lugar)

• ANTE a falta de dinheiro, não viajou. (causa)

• Não falei DE futebol. (assunto)

• Viajei DE trem. (meio)

• O amor Dela é sincero. (posse)

• “Sagarana” foi escrito POR Guimarães Rosa. (agente)



ARTIGO OU PREPOSIÇÃO?

• Quando A menina chegou, todos deram presentes A ela.

artigo preposição

• Refiro-me À minha mãe.

artigo + preposição

• Entregue o livro A sua irmã, por favor.

preposição

• AS três chegaram atrasadas, portanto só serão atendidas ÀS 15h.

artigo preposição + artigo



(FGV) "Com o real, os brasileiros redescobriram o
valor do dinheiro e das coisas."; a frase a seguir em
que a preposição COM tem o mesmo valor
semântico da ocorrência sublinhada é:

A) Com a chuva, todas as ruas ficaram alagadas.
B) Os turistas encontraram-se com os amigos no
aeroporto.
C) Todos saímos com os amigos recém-chegados.
D) Com quem eles viajaram nós não vimos.
E) Brigaram com os adversários durante horas.



(Fuvest – SP) O segmento em que a preposição

destacada estabelece uma relação de causa é:

a) A carruagem parou ao pé de uma casa amarelada.

b) A escada, de degraus gastos, subia ingrememente.

c) No patamar da sobreloja, uma janela com um

gradeadozinho de arame […]

d) […] uma janela com gradeadozinho de arame,

parda do pó acumulado...

e) […] coava a luz suja do saguão.



(ITA) OS CÃES
- Lutar. Podes escachá-los ou não; 1 o essencial é que lutes. Vida é

luta. Vida 2 SEM LUTA é um mar morto no centro do organismo
universal.

DAÍ A POUCO demos COM UMA BRIGA 3 de cães; fato que AOS
OLHOS DE UM HOMEM VULGAR não teria valor. Quincas Borba fez-me
parar e observar os cães. Eram dois. Notou que 4 ao pé deles estava um
osso, MOTIVO DA GUERRA, e não deixou de chamar a minha atenção
para a circunstância de que o osso não tinha carne. Um simples osso nu.
Os cães mordiam-se, rosnavam, COM O FUROR NOS OLHOS... Quincas
Borba meteu a bengala 5 DEBAIXO DO BRAÇO, e parecia EM ÊXTASE.

- Que belo que isto é! dizia ele de quando em quando.
Quis arrancá-lo dali, mas não pude; ele estava arraigado AO

CHÃO, e só continuou A ANDAR, quando a briga cessou
INTEIRAMENTE, e um dos cães, MORDIDO e vencido, foi levar a sua
fome A OUTRA PARTE. Notei que ficara sinceramente ALEGRE, 6 posto
contivesse a ALEGRIA, segundo convinha a um grande filósofo. Fez-me
observar a beleza do espetáculo, relembrou o objeto da luta, concluiu
que os cães tinham fome; mas a privação do alimento era nada para os
efeitos gerais da filosofia. Nem deixou de recordar que em algumas
partes do globo o espetáculo é mais grandioso: as criaturas humanas é
que disputam aos cães os ossos e outros manjares menos APETECÍVEIS;
luta que se complica muito, porque entra em ação a inteligência do
homem, com todo o acúmulo de sagacidade que lhe deram os séculos
etc.

Identificadas as classes das palavras retiradas do texto e relacionando
segunda coluna em  relação à primeira, assinale a     sequência correta
seguir:

(1) adjetivo
(2) substantivo
(3) verbo
(4) pronome
(5) advérbio
(6) conjunção
(7) preposição
(8) locução adjetiva
(9) locução adverbial
(10) locução substantiva
(11) locução prepositiva

(     ) o essencial (referência 1)
(     ) sem luta (referência 2)
(     ) de cães (referência 3)
(     ) ao pé deles (referência 4)
(     ) debaixo do (referência 5)
(     ) posto (referência 6)

A) 1–8–8–9–11–3
B) 1–9–8–9–7–3
C) 2–8–8–9–11–6
D) 2–9–10–10–9–11
E) 2–8–8–10–9–6

2
8

9
8

11
6



(UNIFESP) Em “Perguntei a minha
cozinheira o que pensava sobre o
assunto” (1º parágrafo), o termo em
destaque constitui

a. um pronome.
b. uma conjunção.
c. um advérbio.
d. um artigo.
e. uma preposição.



(FATEC) Leia o texto de Jacques Fux para responder à(s) questão(ões).
Literatura e Matemática

Letras e números costumam ser vistos como símbolos opostos,
correspondentes a sistemas de pensamento e linguagens completamente
diferentes e, muitas vezes, incomunicáveis. Essa perspectiva, no entanto, foi
muitas vezes recusada pela própria literatura, que em diversas ocasiões valeu-se
de elementos e pensamentos matemáticos como forma de melhor explorar sua
potencialidade e de amplificar suas possibilidades criativas.

http://tinyurl.com/h9z7jot > Acesso em: 17.08.2016. Adaptado.

No trecho “correspondentes a sistemas de pensamento e linguagens”, a palavra
destacada é

A) um artigo definido feminino que concorda com o substantivo sistemas.
B) um pronome possessivo referente ao substantivo pensamento.
C) uma conjugação no presente do indicativo para o verbo haver.
D) uma preposição regida pelo adjetivo correspondentes.
E) um adjetivo para destacar o advérbio linguagens.


