
 

Aula 
20A Preposições - Definição 

Preposição é a palavra invariável que liga dois termos da oração, subordinando 
um ao outro. O termo que antecede a preposição é denominado regente; o 
termo que a sucede é denominado regido. 
 

Ex.: Gostava de flores. 
Ex.: Moravam em Paris. 

t. regente prep. t. regido 
 

O termo regente, aquele que pede a preposição, pode ser um verbo ou um 
nome; por isso falamos em regência verbal e regência nominal. A preposição 
pode também ligar duas orações de um período, subordinando uma à outra. 
 

Ex.: Fiz de tudo para te esquecer. 
or. principal or. subordinada 

Ex.: Foi advertido por estar se comportando mal. 
or. principal or. subordinada 

LOCUÇÃO PREPOSITIVA 

Damos o nome de locução prepositiva ao conjunto de duas ou mais palavras 
com valor de preposição. Ex: abaixo de, acerca de, a fim de, ao lado de, apesar 
de, através de, de acordo com, em vez de, junto de, para com, perto de, 
embaixo de, em frente a, por entre. 
 

Ex.: Eram afáveis para com os amigos. 
Ex.: A proposta estava de acordo com o pedido. 

termo regente locução prepositiva termo regido 

CLASSIFICAÇÃO DAS PREPOSIÇÕES 

As preposições classificam-se em essenciais e acidentais. 
a) essenciais: são aquelas que sempre funcionam como preposição: 
Ex.: a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, per, perante, 
por, sem, sob, sobre, trás 
b) acidentais: são palavras que, embora não sejam efetivamente preposições, 
podem funcionar como tal. 
Ex.: afora, conforme, consoante, durante, exceto, salvo 
 

EMPREGO DAS PREPOSIÇÕES 

As preposições podem estabelecer variadas relações entre os termos que 
ligam, estabelecendo um valor semântico. Veja exemplos no quadro a seguir. 

Chegou de ônibus. (meio) 
Voltou de Pemambuco. (origem) 
Saiu com os amigos. (companhia) 
Vivia sem dinheiro. (falta ou ausência) 
Discursava para convencer. (finalidade) 
Ele cortou-se com a faca. (instrumento) 

Morava em uma praia distante. (lugar) 
Morreu de fome. (causa) 
Usava um chapéu de palha. (matéria) 
O carro de Paulo é antigo. (posse) 
Conversavam sobre futebol. (assunto) 
Guardarei sua foto com carinho (modo) 

Algumas preposições podem aparecer unidas a outras palavras. Quando a 
junção da preposição com outra palavra não houver perda de elemento 
fonético, teremos combinação. Caso haja perda fonética, teremos contração. 
Combinação: ao (a + o); aos (a + os); aonde (a + onde) 
Contração: do (de + o); dum (de + um); desta (de + esta); no (em+o); neste (em + este) 
A preposição a pode se fundir com um outro a (ou as). Essa fusão é indicada pelo 
acento grave (`) e recebe o nome de crase. 

 Ex.: Vou à escola. (Vou a + a escola.) 
 Ex.: Fizeram referência às colegas. (Fizeram referência a + as colegas.) 

Na linguagem culta, não se deve fazer a contração da preposição de com o artigo que 
encabeça o sujeito de um verbo. 

 Ex.: Está na hora de a onça beber água. (e não: Está na hora da onça beber água.) 
Essa regra vale também para construções com pronomes pessoais: 

 Ex.: Chegou a hora de ele sair. (e não: Chegou a hora dele sair.) 

 
01. Com suas palavras, explique a função das preposições. 

02. Identifique o valor semântico das preposições em destaque nas frases: 
a) Ele cuidou da família com dedicação. 
b) Ela voltou para a cidade natal. 
c) Os príncipes nascem para a liderança. 
d) A árvore foi cortada a machado. 

e) Falava a respeito de política. 
f) Morava numa casa de madeira. 
g) Veio de ônibus.  
h) Ele estava distante de casa. 

 
03. Do 1º quadro, retire a contração e explique seu valor semântico. 

04. Do 3º quadro, retire a contração e explique seu valor semântico. 

05. Do último quadro, retire a preposição e explique seu valor semântico. 


