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Daniella

7º

Atividades do plantão
1. Identifique as preposições e informe as relações expressas por elas.
a. Voltou para ficar.
b. Cortou-se com a gilete.
c. Lutou contra todos.
d. Apanhou de chinelo.
e. Escreva sobre sua vida.
f.

Chegou de trem.

g. Pagou em cheque.
h. Casa de tijolos.
i.

Saiu com o pai.

j.

Explicou com clareza.

k. Foi a Santos.
l.

Sou de Florianópolis.

2. Identifique as locuções prepositivas e indique o sentido de cada uma.
a. Ele veio a fim de me ajudar.
b. Leia algum livro em vez de ficar aí parado em frente à televisão.
c. Conheci-o através de meu tio.
d. Você está a par de tudo o que foi dito na reunião.
e. Mário foi a única pessoa que, além de mim, conseguiu entender a cena que ocorrera junto ao portão de casa.
f.

O pouco que tenho foi conseguido à custa de muito sacrifício.

g. Agimos de acordo com a lei.
h. Para que ninguém nos entendesse, comunicamo-nos por meio de gestos.
i.

Como proteção, colocaram arame farpado em cima do muro.

3. Complete as frases coma preposições adequadas, combinando-as ou contraindo-as quando necessário.
a. O município _______ Campinas, _____ 98 quilômetros ______ São Paulo, notabiliza-se, agora, ________ abrir o primeiro
Hospital ______ Mulher que, diferente _______ maternidades, cuidará ________ saúde geral ______ mulher.
b. O Brasil mudou e agora o trabalho, e não a especulação, é a maneira mais eficaz _________ progredir ______ vida.
c. A maioria ________ profissionais ________ rádio se assustou, _________ época, ________ o surgimento ________
televisão.
d. Os rapazes ficaram mudos ________ a beleza da moça.
e. Reunir a família foi tarefa difícil _______ o neto que queria fazer surpresa _______ avô.

4. Relacione as colunas indicando a relação expressa pela preposição em destaque:

a) O sacerdote falou da fraternidade.

(

) matéria

b) A criança estava trêmula de frio.

(

) distância no espaço

c) As tulipas vêm da Holanda.

(

) meio

d) Ganhou uma correntinha de outro.

(

) assunto

e) Agiu contra todos.

(

) direção contrária

f) Esta é a casa de meu pai.

(

) instrumento

g) Os livros estão sobre a mesa da sala.

(

) causa

h) Vim de ônibus.

(

) lugar

i) É uma pessoa rica de virtudes.

(

) posse

j) Como é teimoso! Saiu ao avô.

(

) fim

l) Redigiu os artigos a lápis.

(

) conformidade

m) Saíram para pescar bem cedinho.

(

) delimitação

n) Daqui a dois quilômetros há um bar.

(

) origem

5. Forme frases utilizando preposições com os seguintes sentidos:
a. Lugar
b. Tempo
c. Modo
d. Causa
e. Assunto
f.

Finalidade

g. Instrumento
h. Companhia
i.

Matéria

j.

Oposição

