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Leia a tira e responda: 

  

 Exercício 1

O nome da tirinha é “Divã” e os 3 primeiros quadrinhos 
levam o leitor a pensar que a mulher estava em uma 
consulta com um psicólogo. O que surpreende o leitor no 
último quadrinho? 

 

 

 Exercício 2

Circule as preposições nas falas da tirinha: 

a) Foi quando meu marido me abandonou com dois 
filhos. 

b) Desculpa eu te amolar com minhas lamúrias... 

c)  Sem problemas... 

d) Só não vejo necessidade da senhora ficar deitada nesse 
banco. 

 Exercício 3

Em “Foi quando meu marido me abandonou com dois 
filhos”, a preposição destacada indica: 

A  modo  

B  tempo  

C  companhia  

D  instrumento 

 Exercício 4

Numere a 2ª coluna de acordo com a 1ª, indicando o 
sentido das preposições destacadas: 

(1) Origem  
(2) Tempo  
(3) Lugar  
(4) Assunto  
(5) Finalidade  
(6) Instrumento  
(7) Posse  
(8) Matéria  
(9) Companhia  
(10)Causa  

 Não conversamos sobre política. 

 Esse brinco é da minha irmã. 

 Juntei dinheiro para viajar. 

 Esse brinco é de ouro? 

 Ele passou mal de tanto comer. 

 Eu sou de Minas Gerais. 

 Vou sair com minha tia. 

 Ele se cortou com a tesoura. 

 Vou ao shopping. 

 Viajaremos em dois dias. 

 Exercício 5

Observe as preposições destacadas abaixo e escreva qual 
das relações cada uma estabelece em cada frase.     

 
Tempo – modo – oposição – lugar – posse – assunto 

 

a)  A professora voltou de Belo Horizonte.  

 

b)  Irei a São Paulo com muita pressa. 

 

c)  Falaram de política na televisão.  

 

d)  Os alunos fizeram um excelente trabalho até as 10 
horas.  

 

e)  A palestra foi sobre a economia de energia.  

 

f)  Lutamos contra a poluição do meio ambiente.  

 

g)  Esta revista é de Janete e não de Maria.  
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 Exercício 6

O trecho abaixo conta como foi a reação dos alunos 
quando a Professora entrou pela primeira vez na sala de 
aula: 

“Quando ela entrou pela primeira vez na nossa sala e falou 

que ia ser nossa professora naquele ano, todas as meninas 

quiseram ser lindas e todos os meninos quiseram crescer na 

mesma hora para poder casar com ela.” 
(Ziraldo. Uma professora muito maluquinha. São Paulo, Melhoramentos, 1995) 

 

a)  Os termos destacados são contrações de preposições 
com outras palavras. Copie-os e desfaça as 
contrações, isto é, indique que elementos se ligaram. 

 

 

 

b)  Além das contrações, no texto há duas preposições. 
Quais são? 

 

 

 Exercício 7

Reescreva as frases a seguir, completando-as com 
preposições ou com contrações e combinações, de acordo 
com os valores semânticos indicados entre parênteses. 

 

a)  Viajou ____________________ ônibus ________________________ 
Natal __________________ São Paulo. (meio, origem, lugar)  

b)  É uma pessoa _____________________ preconceitos. (falta)  

c)  Ele pode ser reprovado _________________ faltas. (causa)  

d)  Ela fugiu _____________________ Vietnã e foi ________________ 
a França. (lugar de origem, lugar de destino)  

e)  A casa ___________________ meus pais fica _________________ 
Brasília. (posse, lugar)  

f)  Vou frequentemente __________ cinema _________ meus 
amigos. (direção, companhia)  

g)  Abri a janela _______________ ver a lua cheia. (finalidade)  

h)  Ele pegou a bicicleta e saiu _________ trancos. (modo)  

 

 Exercício 8

Compare os pares de frases a seguir. Observe que a 
mesma preposição pode, em uma situação, transmitir 
ideia de tempo e, em outra, ideia de espaço. Indique o 
sentido que cada uma das preposições destacadas 
expressa. 

a)  Em menos de meia hora, consigo preparar uma 
refeição completa.   

Depois das 10 horas da noite não há mais ninguém na 
praça.  

 

 

b) A uma semana da apresentação, o principal ator 
desapareceu.    

Fomos todos a Campinas no final de semana. 

 

 
 

c)  Correu de sua casa até a casa de sua avó.   

Boas férias! Até o ano que vem!  

 

 

d) Após o muro havia um terreno abandonado.  

Deixe o recado após o sinal.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


