
PREPOSIÇÃO

Preposição é a palavra que liga duas outras
palavras, de forma que o sentido da primeira é
complementado pela segunda.



EXEMPLOS:

1.Os amigos de João estranharam o seu modo de vestir.

2.Ela esperou com entusiasmo aquele breve passeio.



As preposições são palavras invariáveis, pois não sofrem
flexão de gênero, número ou variação em grau como os
nomes, nem de pessoa, número, tempo, modo, aspecto e voz
como os verbos.

No entanto, em diversas situações as preposições se
combinam a outras palavras da língua (fenômeno
da contração) e, assim, estabelecem uma relação de
concordância em gênero e número com essas palavras às
quais se ligam.



POR EXEMPLO:

de + o = do
por + a = pela
em + um = num
em + aquele = naquele



As palavras da língua portuguesa que
atuam exclusivamente como preposição são
chamadas preposições essenciais. São elas:

a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para,
per, perante, por, sem, sob, sobre, trás

Saiba que:

As preposições essenciais regem sempre a forma oblíqua
tônica dos pronomes pessoais. Por exemplo:

Não vá sem mim à escola.



ATENÇÃO:
A é preposição quando anteceder:

a) Palavra masculina: Vou para o trabalho a pé.
b) Verbo: Voltou a fazer frio em Belo Horizonte.
c) Pronomes pessoais, de tratamento, indefinidos e
demonstrativos:

Pedi a ela um favor.
Reclamou a Vossa Senhoria mais atenção.
Pediu ajuda a alguma amiga.
Envie a encomenda a esta residência.



d) Artigo indefinido: Enviei a uma editora alguns contos.



LOCUÇÃO PREPOSITIVA

É o conjunto de duas ou mais palavras que têm o valor de uma
preposição. A última palavra dessas locuções é sempre uma
preposição.

Confira a seguir as principais locuções prepositivas.





RELAÇÕES SEMÂNTICAS ESTABELECIDAS PELAS 
PREPOSIÇÕES

• Autoria - Esta música é de Roberto Carlos.
• Lugar - Estou em casa.
• Tempo - Eu viajei durante as férias.
• Modo ou conformidade - Vamos escolher por sorteio.
• Causa - Estou tremendo de frio
• Assunto - Não gosto de falar sobre política.
• Fim ou finalidade - Eu vim para ficar.



• Instrumento - Paulo feriu- se com a faca.
• Companhia - Hoje vou sair com meus amigos.
• Meio - Voltarei a andar a cavalo.
• Matéria - Devolva-me meu anel de prata.
• Posse - Este é o carro de João.
• Oposição - O Flamengo jogou contra Fluminense.
• Conteúdo - Tomei um copo de (com) vinho.
• Preço - Vendemos o filhote de nosso cachorro a (por) R$ 300,00.
• Origem - Você descende de família humilde.
• Especialidade - João formou-se em Medicina.
• Destino ou direção - Olhe para frente!



EXERCÍCIOS LIVRO DO CEREJA PÁGINAS 207, 208, 213 E 214.
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