
                    O que é uma preposição? 

 

Preposições são palavras que estabelecem conexões com vários sentidos entre 

dois termos de uma oração. São indispensáveis para a construção e 

compreensão dos textos, conferindo-lhes coesão e estrutura.  

De, a, com, por, para, em, até e sobre são preposições. 

 

As preposições relacionam dois termos: um antecedente e um consequente. Através 

de preposições, o segundo termo (termo consequente) explica o sentido do primeiro 

termo (termo antecedente). 

 

Sinto dor de barriga. 

termo antecedente: dor  

preposição: de 

termo consequente: barriga 

 

Tipos de preposições 

As preposições podem ser classificadas em preposições essenciais, preposições 

acidentais e locuções prepositivas. 

 

Preposições essenciais 

Preposições essenciais são palavras que funcionam puramente como preposição: 

a; 

ante; 

após; 

até; 

com, 

contra; 

de; 

desde; 

em; 



entre; 

para; 

por; 

perante; 

sem; 

sob; 

sobre; 

trás. 

 

Exemplos de uso de preposições essenciais 

Quero uma coxinha de frango com catupiry.  

Eu espero por você em casa! 

O meu muito obrigado a todos! 

 

Preposições acidentais  

Preposições acidentais são palavras que possuem outras classes gramaticais, mas 

que também funcionam como preposições: 

 

afora; 

como; 

conforme; 

consoante; 

durante; 

exceto; 

feito; 

fora; 

mediante; 

menos; 

salvo; 

segundo; 

senão; 



tirante; 

visto; 

... 

Exemplos de uso de preposições acidentais 

Durante o dia estou no escritório. 

Segundo as instruções, não devemos molhar este equipamento.  

A encomenda apenas será entregue mediante pagamento. 

 

Locuções prepositivas  

Locuções prepositivas são duas ou mais palavras em que a última é uma 

preposição: 

 

abaixo de; 

acerca de; 

acima de; 

a fim de; 

além de; 

antes de; 

ao invés de; 

ao lado de; 

a par de; 

apesar de; 

a respeito de; 

atrás de; 

através de; 

de acordo com; 

debaixo de; 

de cima de; 

dentro de; 

depois de; 

diante de; 



em frente de; 

em lugar de, 

em vez de; 

graças a; 

perto de; 

por causa de; 

por entre; 

… 

Exemplos de uso de locuções prepositivas 

Em vez de irmos ao cinema, que tal irmos à praia? 

De acordo com o relatório, a empresa está com uma enorme dívida financeira. 

 

Contração e combinação de preposições 

Preposições são palavras invariáveis, não sendo flexionadas em gênero, número e 

grau. Podem, contudo, aparecer contraídas ou combinadas com palavras variáveis, 

como artigos e pronomes, que estabelecem concordância de gênero e número com os 

termos da oração.  

 

Ocorre contração quando há alterações na estrutura da preposição.  

Ocorre combinação quando a preposição se mantém inalterada. 

 

Contração de preposições 

a + a = à 

a + aquele = àquele 

de + o = do 

de + uma = duma 

de + isto = disto 

em + as = nas 

em + um = num 

em + essa = nessa 

por + o = pelo 



por + as = pelas 

 

Combinação de preposições 

a + o = ao 

a + os = aos 

a + onde = aonde 

 

Emprego de preposições 

As preposições são normalmente utilizadas na introdução de complementos verbais 

ou nominais, de locuções adjetivas ou adverbiais e de orações reduzidas. 

Algumas preposições transmitem a noção de movimento, sendo dinâmicas, outras de 

situação, sendo estáticas.  

 

Preposições de movimento: 

 

Eu vou a Copacabana. 

Vou sair de sua casa. 

 

Preposições de situação: 

 

Tenho medo de aranhas. 

Estamos sem dinheiro. 

 

As preposições podem se referir ao espaço e ao tempo ou estabelecer relações 

diversas. 

 

Assunto  -         A conferência será sobre a importância da vacinação infantil. 

Autoria  -         Este quadro de Picasso é arrebatador. 

Causa  -         Minha barriga dói de fome. 

Companhia  -  Ontem fui passear com meu filho. 

Conteúdo -  Tire da geladeira a panela com feijão preto. 



Destino -            Os deputados estão indo para Brasília. 

Distância -   A próxima cidade fica a 53 km daqui. 

Especialidade -   Ele é perito em mecânica. 

Finalidade -   Comprei estas decorações para enfeitar a festa. 

Instrumento -   O jardineiro cortou a grama com uma tesoura. 

Lugar -            Eles estiveram em Porto Seguro. 

Matéria -            Minha cama é de ferro. 

Meio -          Nós iremos percorrer o litoral brasileiro de bicicleta. 

Modo -           A decisão será tomada por votação. 

Oposição -        Os manifestantes são contra a legalização do aborto. 

Origem -          Esta encomenda veio de Lisboa. 

Posse -         Estes livros são do meu pai. 

Preço -         A passagem de avião fica por R$ 400. 

Tempo -         Meu irmão chegará em uma hora. 

 

 

 

 

 

 

 


