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ALUNO (A): __________________________________________________ 

2ª ETAPA 
ATIVIDADES DE PORTUGUÊS 

 

Português: livro: interpretação textual: o menino marrom / Páginas: 74 até 78.  

 PREPOSIÇÃO 

 

PREPOSIÇÃO: É a palavra invariável que liga dois termos. 

 

Relações estabelecidas pela preposição: autoria, lugar, tempo, modo, causa, assunto, fim 

ou finalidade, instrumento, companhia, meio, matéria, posse, oposição, conteúdo, preço, 

origem, destino, distância, limite. 

 

 ATIVIDADES 

 

1) 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.  

 

2) Construa duas frases com as palavras do quadro abaixo: 

 

a – ante – até – após – com – contra – de – durante – em – entre 

para – desde – perante – por – sem – sob – sobre – trás 

 

a) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

b)  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

3) Sublinhe as preposições: 

 

a) Nada mais há entre mim e você. 

b) Estou com vontade de sair. 



c) As associações de bairro discutiram, em conjunto, sobre a instalação de novos 

postos de saúde. 

d) Desde sua volta não fiz nada. 

e) De repente senti-me perante um juiz, tantas eram as interrogações. 

f) Nada fiz por ele. 

 

4) Numere a 2ª coluna de acordo com a 1ª, indicando o sentido das preposições 

destacadas. 

 

(1) Origem.                                     (     ) Não conversamos sobre política.  

(2) Tempo.                                      (     ) Esse brinco é da minha irmã. 

(3) Lugar.                                        (     ) Juntei dinheiro para viajar.  

(4) Assunto.                                    (     ) Esse brinco é de ouro?  

(5) Finalidade.                               (     ) Ele passou mal de tanto come.  

(6) Instrumento.                             (     ) Eu sou de Minas Gerais.  

(7) Posse.                                        (     ) Vou sair com minha tia. 

(8) Matéria.                                    (     ) Ele se cortou com a tesoura. 

(9) Companhia.                            (     ) Vou ao shopping. 

(10) Causa.                                    (     ) Viajaremos em dois dias. 

 

5) Circule as preposições nas frases abaixo: 

 

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. 

 

6) Em “Foi quando meu marido me abandonou com dois filhos”, a preposição desta cada 

indica: 

 

a)     Modo.      b) Tempo.       c) Companhia.       d) Instrumento. 

 

7) Preencha os espaços com a preposição correta: 

 

a) Novos abalos de terra fizeram sentir-se _____ São Francisco. 

b) Os soldados agiram ______ violência. 

c) João e Manoel vivem discutindo _______ si. 

d) Estudo nesta escola ______ o ano passado. 

e) Luto ______ uma terra melhor. 

 

a) Por, desde, a, com, de. 

b) Perante, desde, por, com, de. 

c) Por, desde, por, com, por. 

d) Em, com, entre, desde, por. 

 
 

Ciências: - Livro: O corpo humano, páginas 508 e 509. 

509 

 

- Livro: 


