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As preposições 

a de por 

ante desde sem 

após em sob 

até entre sobre 

contra para trás 

de perante  

   

 

VALOR SEMÂNTICO DA PREPOSIÇÃO 
 

Preposição DE  
 

1 Peguei o livro do professor = ______________________________ 

2 As esculturas de cerâmica = _______________________________ 

3 Saí de casa mais cedo. = __________________________________ 

4 Estávamos falando de você = ______________________________ 

5 Piso de madeira = ________________________________________ 

                                                                                                                                              Prof.ª Sônia 



6 Ele morreu de fome = _____________________________________ 

7 A terra era povoada de selvagens = _________________________ 

8 Paula foi de metrô para o Guará. = __________________________ 

 

Preposição A 

1 Banana a 3,90 o quilo. =_______________________________ 

2 Vender a prazo. =_____________________________________ 

3 Bem-vindos a Maringá. =_______________________________ 

4 Bem-vindos a 2020. =__________________________________ 

5 Arroz à grega. = ______________________________________ 

6 Lombada a 200 m. = __________________________________ 

 

Preposição PARA 

 

1 Trouxe flores para você =_______________________________ 

2 Estudei para ir bem na prova. = __________________________ 

3 Eduardo viajou para São Paulo. = _________________________ 

4 Olhe para a direita. = __________________________________ 

 

 

 

 



POR 

1 A casa foi invadida por um grupo de traficantes.=____________________ 

2 Perdi o jogo por ganância. =_____________________________________ 

3 Passei por lá. =________________________________________________ 

4 Mudei de curso por ele. = _______________________________________ 

5 Comprei o livro por 100,00. = ____________________________________ 

 

QUESTÃO 1 Assinale a alternativa que indica corretamente o valor semântico das preposições em destaque nas frases: 

I. Ele sempre cuidou da família com muita dedicação. 
II. Com a doença do pai, ela voltou para a cidade natal. 
III. Desde pequenos, os príncipes eram preparados para a liderança. 
IV. A pequena casa de madeira foi destruída a machado. 
 
a) modo – companhia – modo – modo 
b) causa – modo – finalidade – instrumento 
c) modo – modo – causa – causa 
d) modo – causa – finalidade – instrumento 
e) companhia – causa – semelhança – modo 
 

QUESTÃO 2 (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. 
 



 

 

QUESTÃO 3  As preposições são invariáveis e têm como função ligar as palavras, estabelecendo assim uma relação de dependência sintática entre elas. 

Na tirinha de Fernando Gonsales, a preposição “de” em “cadeira de balanço” assume o valor semântico de: 
a) causa 
b) instrumento 
c) finalidade 
d) modo 
e) tempo 
 

QUESTÃO 4 “O policial recebeu o ladrão a bala. Foi necessário apenas um disparo; o assaltante recebeu a bala na cabeça e morreu na hora.” 

No texto, os vocábulos em destaque são respectivamente: 
a) preposição e artigo 
b) preposição e preposição 
c) artigo e artigo 
d) artigo e preposição 
e) artigo e pronome indefinido 
 

QUESTÃO 5 O que desejava... Ah! Esquecia-se. Agora se descordava da viagem que tinha feito pelo sertão, a cair de fome." (Graciliano Ramos). A 

alternativa em que a preposição de expressa a mesma ideia que possui em "...a cair de fome" é: 
a) De tanto gritar, sua voz ficou rouca.  
b) De grão em grão, a galinha enche o papo.  
c) De noite, todos os gatos são pardos.  
d) Chegaram cedo de Cruzeiro do Sul.  
e) Trazia no bolso uma caneta de prata.  
 



 QUESTÃO 6 Assinale a alternativa em que a norma culta não aceita a contração da preposição de: 

a) Aos prantos, despedi-me dela. 
b) Está na hora da criança dormir. 
c) Falava das colegas em público. 
d) Retirei os livros das prateleiras para limpá-los. 
e) O local da chacina estava interditado. 
 

INTERJEIÇÃO 
Tipos de interjeição 

 

Advertência: Cuidado!, Olha!, Calma!, Fogo!, Devagar!, Sentido!, Alerta!, Veja bem!, Volta! 

Afugentamento: Fora!, Xô!, Sai!, Arreda!, Cai fora!, Vaza! 

Agradecimento: Graças a Deus!, Obrigado!, Muito obrigada!, Valeu! 

Alegria: Ah!, Eh!, Oh!, Oba!, Eba!, Viva!, Olá!, Olé! Uhu!, Que bom! 

Alívio: Ufa!, Uf!, Ah!, Puxa!, Ainda bem!, Nossa! 

Ânimo: Coragem!, Força!, Ânimo!, Avante!, Vamos!, Firme!, Bora! 

Apelo: Socorro!, Alô!, Psiu!, Olá!, Eh!, Psit!, 

Aplauso: Muito bem!, Bem!, Bravo!, É isso aí!, Isso!, Parabéns!, Boa!, Viva!, Fiufiu!, 

Chamamento: Alô!, Olá!, Hei!, Psiu!, Psiu! 

Concordância: Claro!, Certo!, Sem dúvida!, Ótimo!, Sim!, Tá!, Hã-hã! 

Contrariedade: Droga!, Porcaria!, Credo! 

Desculpa: Perdão!, Opa!, Desculpa!, Foi mal! 

Desejo: Tomara!, Quem me dera! 

Despedida: Adeus!, Até logo!, Tchau!, Até amanhã! 

Dor: Ai!, Ui!, Ah!, Oh!, Ai de mim! 



Dúvida: Hum?, hem?, Hã?, Ué! 

Espanto: Oh!, Puxa!, Quê!, Nossa!, Nossa mãe!, Caramba!, Xi!, Meu Deus!, Senhor Jesus! 

Medo: Oh!, Credo!, Cruzes!, Ui!, Ai!, Uh!, Socorro!, Que medo!, Jesus! 

Saudação: Alô!, Oi!, Olá!, Adeus!, Tchau!, Salve!, Viva! Bah! 

Silêncio: Psiu!, Shh!, Silêncio!, Basta!, Chega!, Calado!, Quieto! 

Locuções interjetivas 

As frases interjetivas são aquelas que têm função de interjeição, mas não são formadas por apenas uma palavra.   

 Meu Deus! 
 Jesus, Maria e José! 
 Ora essa! 
 Graças a Deus!  

 

QUESTÃO 7 De acordo com o código mencionado, relacione corretamente as colunas, analisando o valor semântico atribuído pelas INTERJEIÇÕES: 

A - admiração 

B - espanto 

C - aversão 

D - alívio 

(       ) Nossa! Como você é formidável! 

(       ) Ufa! Terminamos o trabalho em tempo hábil. 

(       ) Credo! Não gostei do que você falou. 

(       ) Nossa! Que homem estranho está percorrendo pelas ruas do bairro. 

 



QUESTÃO 8 Marque a única alternativa que não é composta apenas por Interjeições ou Locuções Interjetivas: 

 
a) Uau! Psiu! Que horror! 

b) Ai de mim! Ora bolas! Psiu! 

c) Oh, céus! Alto lá! Quem me dera! 

d) Crack! Puxa vida! Alô! 

e) Oba! Viva! Ufa! 

ARTIGO 
Palavra variável que se antepõe ao substantivo para determiná-lo. Indicando-lhe, ao mesmo tempo, o gênero e o número. 
 
 

Individualizam, determinam os 

substantivos de modo preciso, 

particular. 

Indefinidos Definidos 

o 

a 

as 

os 

uma 

uns 

uma 

um 

Generalizam, determinam os 

substantivos de modo vago, 

impreciso, geral. 



1 Aponte na segunda coluna o significado dos substantivos da primeira: 

 

Coluna I Coluna II 

(1) o guia (        ) aparelho de som 

(2) a guia (        ) compartimento 

(3) o caixa (        ) emissora-estação 

(4) a caixa (        ) documento 

(5) o grama (        ) a ética 

(6) a grama (        ) pessoa que guia 

(7) o moral (        ) relva 

(8) a moral (        ) unidade de massa 

(9) o rádio (        ) aquele que recebe 

(10) a rádio (        ) o ânimo 

 

 

 

 

 

 



2 Empregue o  colocando  o   ou   a  antes dos substantivos relacionados abaixo: 

 ______ champanha 

 ______ alface 

  ______ sentinela 

  ______ guaraná 

  ______ dó 

  ______ cal 

  ______ personagem 

  ______ musse 

  ______ diabetes 

 ______ apêndice  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

 

 


