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Língua espanhola  9º Ano       
Atividade (19 de junho de 2020) – 1 hora-aula.      

      

Actividad de hoy:      
 
Preposiciones: 
A  

Utilizada para indicar direção, finalidade, lugar, modo, objetivo, movimento e tempo.  

A preposição a significa à/a/ao e pode vir antes de substantivo, artigo, verbo no 

infinitivo, pronome demonstrativo, pronome possessivo, objeto indireto e objeto 

direto quando ele se refere a uma pessoa ou coisa personificada.  

Exemplos:  
• Mañana voy a España. (Amanhã vou à Espanha) – antes de substantivo  
• Cenamos a las ocho. (Jantamos às oito.) – antes de artigo  
• Voy a estudiar temprano. (Vou estudar cedo.) – antes de verbo no infinitivo  
• Dieron el dinero a esos chicos. (Deram o dinheiro a esses meninos) – antes de pronome 

demonstrativo  
• Llamé a mi padre. (Telefonei ao meu pai.) – antes de pronome possessivo.  

Ante  
Utilizada para indicar uma situação definida na qual algo acontece. Tem o sentido 

de diante de; perante.  

Exemplos:  
• Lloró ante todos. (Chorou diante de todos.)  
• Se declaró a su novia ante sus padres. (Se declarou á sua noiva perante seus pais.)  
• Ellos se comovieron ante el altar. (Eles se comoveram diante do altar.)  

Bajo  
A preposição bajo pode significar sob, debaixo de ou indicar subordinação.  

Exemplos:  
• Los hombres están jugando bajo la lluvia. (Os homens estão jogando 

debaixo de chuva.)  
• Trabajaban bajo el mando del director. (Trabalhavam sob as ordens do 

diretor.)  

Con  
A preposição con significa com e é usada para indicar modo, companhia, instrumento, 

conteúdo.  

Exemplos:  
• Jugamos con ganas. (Jogamos com vontade.) – modo  



• Viajamos con Juan. (Viajamos com Juan.) – companhia  
• Ha escrito la carta con un bolígrafo. (Escreveu a carta com uma caneta.) – instrumento  
• Ha pedido un vaso con hielo. (Pediu um copo com gelo.) – conteúdo  

Contra  
A preposição contra é usada para indicar ideia de contrariedade, limite, oposição.  

Exemplos:  
• Estaba estudiando contra voluntad. (Estava estudando contra vontade.) – 

contrariedade  
• El gobierno apoya la lucha contra la droga. (O governo apoia a luta contra a 

droga.) – oposição  
El coche chocó contra la pared. (O carro se chocou contra a parede.) – limite  

De  
A preposição de indica qualidade, material, modo, motivo, posse, procedência, assunto, 

tempo e profissão.  

Exemplos:  
• Pablo es un hombre de buen carácter. (Pablo é um homem de bom caráter.) – 

qualidade  
• Esta silla es de madera. (Esta cadeira é de madeira.) – material  
• Lo hice de buena fe. (Fiz de boa fé.) – modo  
• Murió de un enfarto. (Morreu de infarto.) – motivo  
• Me gusta el coche de tu padre. (Gosto do carro do teu pai.) – posse  
• Mi familia es de Río de Janeiro. (Minha família é do Rio de Janeiro.) – procedência  
• Estoy leyendo un libro de aventuras. (Estou lendo um livro de aventuras.) – assunto  
• Llegamos de día. (Chegamos de dia.) – tempo  
• Actúa de ayudante. (Trabalha como ajudante.) – profissão  

Desde  
A preposição desde é usada para indicar um ponto no tempo ou no espaço no qual 

se começa a contabilizar algo.  

Exemplos:  
• Caminamos desde la iglesia hasta casa. (Caminhamos da igreja ao hospital.)  

• No lo veo desde Junio. (Não o vejo desde junho.) Durante  
A preposição durante indica o período de duração de algo.  

Exemplos:  
• Mi hermano estudió español durante 8 años. (Meu irmão estudou espanhol 

durante 8 anos.)  
• Visitaremos el norte de Brasil durante las vacaciones. (Visitaremos o norte do  

Brasil durante as férias.)  

En  
A preposição en é usada para indicar lugar, modo, tempo e para referir meios de 

transporte.  

Exemplos:  
• Mi abuelo vive en México. (Meu avô mora no México.) – lugar  
• Ha entrado en silencio. (Entrou em silêncio.) – modo  
• En invierno suele nevar. (No inverno costuma nevar.) – tempo  
• No me gusta viajar en avión. (Não gosto de viajar de avião.) – meio de transporte  
 



 1 . (UECE/2016) Según el uso de la preposición, la frase correcta es : 

a) Se fue a París de avión. 

b) Vamos a pasear los dos. 

c) Hablo con ella hacia teléfono. 

d) Soy responsable por este museo. 
 
2 . Los niños fueron al museo __________ autobús. 

a) de 

B) por 

C) con 

d) en 

 
  


