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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.



• Seus primos moravam em Paris.

• É um filme impróprio para menores.

• regente preposição regido



• A preposição pode também ligar duas

orações de um período, subordinando uma a 

outra.

• Fiz de tudo para te esquecer.

• Foi advertido por estar se comportando mal.



Locução Prepositiva

• É o conjunto de duas ou mais palavras

com valor de preposição.

• a despeito de ao lado de em vez de

• a fim de apesar de embaixo de

• abaixo de através de junto de

• acerca de de acordo com para com

• antes de                    de encontro a perto de

• ao encontro de      em frente a por entre



• Eram afáveis para com os amigos.
• regente locução prep.          regido

• A proposta estava de acordo com o pedido.
• regente locução prep.          regido



Classificação das Preposições

• Essenciais: são aquelas que sempre

funcionam como preposição.

a até de entre perante sob

ante com desde para por sobre

após contra em per sem trás



• Acidentais: são palavras que, não sendo

efetivamente preposições, podem

funcionar como tal.

• afora conforme consoante

• durante exceto salvo

• malgrado



Emprego das Preposições

• As preposições a, de, em e per podem

aparecer unidas com outras palavras.

• Combinação:

• ao (a+o) aos (a+os)   aonde (a+onde)



• Contração

• do (de+o)      dum (de+um)    desta (de+esta)

• no (em+o)     num (em+um)   neste (em+este)

• pelo (per+o)   pelas (per+as)



• A preposição a pode se fundir com um 

outro a (ou as). Essa fusão de dois as é 

indicada pelo acento grave (`) e recebe o 

nome de crase:

• Vou a+a escola. 

• Vou à escola.



• Na língua culta, não se deve contrair a 

preposição de com o artigo que encabeça

o sujeito de um verbo:

• Está na hora de a onça beber água.

• (E não: Está na hora da onça beber água)



• Essa regra vale também para este tipo de 

construção:

• Chegou a hora de ele sair.

• (E não: Chegou a hora dele sair.)



Valores semânticos

• lugar: Ver de perto.

• origem: Ele vem de Brasília.

• causa: Morreu de fome.

• assunto: Falava de futebol./ Discutiam sobre política.

• meio: Veio de trem.

• posse: A casa de Paulo está sendo reformada.

• matéria: Usava um chapéu de palha.

• companhia: Saiu com os amigos.



• falta ou ausência: Vivia sem dinheiro.

• finalidade: Discursava para convencer.

• modo: Sentia-se à vontade.

• tempo: Ano após ano, ele repete as mesmas coisas.

• instrumento: Cortou o fio com uma faca.

• especialidade: Formou-se em Direito.

• oposição: Puseram-se contra nós.



• A preposição não desempenha função

sintática na oração; ela apenas une

termos, palavras.


