
 

                                                                                   

 

1 Preposição: é a palavra que serve de conectivo de subordinação entre palavras e orações. Vem antes da palavra por ela 

subordinada a outra, daí a origem de seu nome: “posição antes”. 
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ante desde sem 

após em sob 
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de perante  

   

 

 

 

Prof.ª Sônia 

Valor semântico das preposições 

Preposições essenciais A 



 

 

 

como 

conforme 
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fora 

 

 

 

 

Abaixo de Atrás de Antes de À procura de De acordo com Por causa de Para com 

Acima de Por meio de Depois de A despeito de Em face de A fim de Por trás de 

Embaixo de Em frente a Perto de Dentro de Em virtude de A respeito  de Graças a 

Por cima de Em redor de Junto a/de Ao lado de Acerca de Apesar de Ao lado de 

Além de Com respeito a Quanto a Através de Abaixo de Em torno de A par de 

Locuções prepositivas C 

Preposições acidentais B 



         

 

 

   

 

 

 

a + a = à de + o = do 

a + o = ao em + esse = nesse 

a + aquele = àquele em + este = neste 

de + aí = daí em + o = no 

de + aqui = daqui em + outro = noutro 

de + ele = dele per + o = pelo 

de + este = deste per + a = pela 

Preposições contraídas D 

Não contraia a preposição  + o pronome  diante de um verbo no . 

 

Exemplo: Está na hora de ele decidir qual curso fará. 



2 Valor semântico de algumas preposições 

Preposição Principais sentidos Exemplos 

PARA Movimento / Lugar 

Finalidade 

Destinação 

Foram para as ruas comemorar a vitória. 

Estudo para aprender. 

Trouxe flores para você. 

COM Causa 

Companhia  

Instrumento 

Com a seca, o gado morreu. 

Saí com minha mãe. 

Cortou-se com a faca. 

DE Posse 

Matéria 

Causa 

Lugar 

Assunto 

Especificação 

Meio 

Procedência - origem 

Estojo do Eduardo 

Porta de madeira 

Morreu de fome. 

Saiu de casa. 

Falou de você agora mesmo. 

Casa de Shows 

Chegou de Uber. 

Vim de Curitiba. 

ATÉ Lugar 

Limite 

Inclusão 

Foi até a padaria. 

Falou até cansar. 

Que feijoada deliciosa! Até o João gosta! 



EM Lugar 

Tempo 

Meio 

Mudança de estado 

Ficou em casa para estudar. 

Terminou a tarefa em 30 minutos. 

Pagou o táxi em dinheiro. 

Transformou-se em um líder comunitário. 

POR Agente (pratica a ação para o sujeito sofrer) 

Causa 

Substituição 

O evento foi organizado por mim. 

Fiz isso por você. 

Ele falou por mim. 

 

QUESTÃO 1 (UFPA) – No trecho: “(O Rio) não se industrializou, deixou explodir a questão social, fermentada por mais de dois milhões de favelados, e 

inchou, à exaustão, uma máquina administrativa que não funcio na...”, a preposição a (que está contraída com o artigo a) traduz uma relação de  

a) fim.             

b) causa.            

c) concessão.    

d) limite.          

e) modo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 Interjeição: palavra que exprime nossos estados emotivos num movimento súbito, substituindo uma frase logicamente 

organizada. 
 

Associe as colunas, apontando a frase que poderia substituir a palavra sublinhada para indicar o sentimento, a emoção súbita do emissor. 

 

I.    Ai! Parece que meu corpo todo lateja.  

II.   Psiu! Todos dormem.  

III.  Socorro! Há um estranho me seguindo.  

IV.  Hein! Você teve coragem de fazer isto?  

V. Puxa! Tudo isto foi realizado por um só homem!  

VI.  Ó Deus! Por que me abandonastes?  

VII. Oh! Era isso mesmo o que eu queria! 

VIII. Oh! Imagino o seu desgosto! 

 

a) (          )   "Acudam-me!"  

b) (          )   "O que você está me dizendo?"  

c) (          )   "Tenho dor!"  

d) (          )   "É admirável!"  

e) (          )   "Fique em silêncio!"  

f)  (          )   "Que bom!"  

g) (          )   "Ouvi-me!"  

h) (          )   "Que tristeza!" 

 


