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INTRODUÇÃO

Preposições em Ação – Mais de 200 Exercícios é um livro constituído por 34 unidades, que 
tem como objetivo principal a aquisição, estudo e prática das principais preposições e locuções 
prepositivas da língua portuguesa.

As preposições são palavras invariáveis e sem autonomia sintática; subordinam substan-
tivos, grupos nominais, adjetivos, grupos adjetivais, advérbios, grupos adverbiais, pronomes e 
verbos no infinitivo pessoal. As locuções prepositivas são formadas por duas ou mais palavras 
e formam um grupo sintaticamente indivisível, em que a última palavra é sempre uma prepo-
sição (em vez de, junto a).

Este livro foi concebido numa perspetiva de evolução na aquisição da língua, tendo em 
conta o momento de aprendizagem em que se encontra o utilizador, e destina-se a um 
público jovem e adulto, desde os níveis A1 até C2, podendo também ser usado em outros 
contextos.  Assim, nas primeiras unidades, os conteúdos expostos estarão relacionados com 
uma fase mais inicial de contacto com a língua, estando os exemplos, exercícios e textos 
apresentados de acordo com esse momento de proficiência do aprendente. Ao longo das 
unidades, são apresentados aspetos mais complexos na utilização e comportamento das 
preposições e locuções prepositivas na frase.

A questão do uso das preposições e locuções prepositivas na aquisição da língua 
portuguesa é fundamental para uma comunicação correta e eficaz, mas levanta bastantes 
dificuldades a falantes não nativos. Ao longo dos últimos anos, na experiência das autoras 
enquanto docentes na área de Português como Língua Estrangeira (PLE) e autoras de manuais, 
a escassez de materiais didáticos nesta área específica da língua tem-se revelado notória. 
Deste modo, Preposições em Ação vem colmatar essa necessidade, e tem como objetivo ser 
um instrumento de trabalho prático e útil para quem ensina e para quem aprende.

Este livro permite um estudo e aprendizagem autónomos ou em aula, pois possui soluções 
para todos os exercícios propostos.
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3
Tempo 2

(horas)

Horas → a / para / cerca de / por volta de + 

artigo definido + horas

Ex.: A Manuela acorda às seis horas todos os dias. / Ele sai de casa às dez para as nove. / As 
aulas terminam ao meio ‑dia. / Ele chegou a casa cerca das oito da noite. / Ele começa 
o trabalho por volta das nove horas da manhã.

Horas + parte do dia → da + manhã / tarde / noite

Ex.: A Sara acorda às oito da manhã. / Ele tem uma reunião às sete da tarde. / O Pedro vai 
ao cinema às nove da noite.

Início e fim de horas / datas → de + artigo definido + 

horas (…) a / até a + artigo definido + horas

Ex.: Nós temos aulas das oito da manhã ao / até ao meio ‑dia. / De segunda a sexta ‑feira, 
eu trabalho num banco. / De julho a setembro, em Portugal, os estudantes têm férias 
de verão. / Ele viveu no Brasil de 2009 a 2011.
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1  Complete as respostas com as preposições em falta.

a.

A que horas é que ele acorda? Ele acorda _________________________ sete e meia 

_________________________ manhã.

b.

A que horas é que ela toma o 
pequeno almoço?

Ela toma o pequeno -almoço 

_________________________ vinte _________________________ as oito. 

c.

A que horas é que ela sai de casa? Ela sai de casa _________________________ oito e 

meia _________________________ manhã.
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d.

De manhã, a que horas é que eles 
têm reunião?

_________________________ manhã, eles têm reunião 

_________________________ onze _________________________ meio-

-dia e meia.

e.

A que horas é que elas almoçam? Elas almoçam _________________________ uma 

_________________________ duas e meia _________________________ 

tarde.

f.

A que horas é que ele joga ténis? Ele joga ténis _________________________ quinze 

_________________________ as cinco _________________________ 

tarde.



20
PREPOSIÇÕES EM AÇÃO

2  Complete o diálogo com as preposições indicadas abaixo.

a

à 

às (2x)

até (2x)

cerca das (2x)

da (2x)

em

na (3x)

Hoje é sexta -feira, e a Ana encontra uma vizinha _________________________ rua. 

Ana: Bom dia, Manuela. Como está?

Manuela: Bom dia, Ana. Já está _________________________ rua a esta hora?

Ana: A esta hora? Eu costumo sair de casa _________________________ sete _________________________ manhã todos os dias. 

Manuela: Ai sim? É muito cedo, não é?

Ana: Sim, mas eu tenho de estar _________________________ empresa _________________________ oito horas.

Manuela:  Eu já não trabalho, mas também costumo acordar cedo. Normalmente, acordo 

_________________________ seis _________________________ manhã em ponto e já não consigo dormir. 

Ana: Bom, Manuela, tenho de ir para o trabalho.

Manuela:  Ana, hoje _________________________ noite, quer jantar lá _________________________ casa? Vou fazer empadão de 

carne.

Ana: Que boa ideia! _________________________ que horas?

Manuela: Pode chegar _________________________ oito horas. 

Ana: Muito obrigada. _________________________ logo, Manuela.

Manuela: De nada. _________________________ logo.




