
 

 

Nível: A1 

POR e PARA 

1. Lê a informação abaixo.  
 

POR PARA 

 

• Através de (Andámos a passear pelo 

parque./Mandei-lhe os documentos por 

correio eletrónico.) 

 

• Perto de (Esse autocarro passa pelo 

hospital./A estrada nova passa por 

minha casa.) 

 

• Distribuição (Distribuí as cartas pelos 

jogadores) 

 

• Processo (Os peixes respiram pelas 

guelras) 

 

• «Ao longo de» (=> tempo e espaço) (Não 

lhe falei por dois meses./Pintei o móvel 

por baixo.) 

 

• «Em benefício de» (Ele lutou pela pátria.) 

 

• Preço (Comprei este livro por 1 euro.) 

 

Por + o = Pelo (passei pelo café) 

Por + os = Pelos (Passei pelos teus pais) 

Por + a = Pela (passei pela farmácia) 

Por + as = Pelas (Passei pelas meninas) 

 

 

• «Ir/vir/voltar para...» - longa 

permanência - (Eles vão viver para o 

Canadá./São 6 horas da tarde. Vou para 

casa.) 

 

• Direção/destino (O comboio para Braga 

parte às 20 horas./Vou para a escola.) 

 

• Finalidade (Eu quero estar sozinha para 

poder estudar em sossego.) 

 

  



 

 

 

2. Lê os diálogos e preenche os espaços em branco com POR ou PARA.  
 

DIÁLOGO 1 

Maria: ― Quando vais de férias? 

Joana: ― Vou amanhã. Vou no comboio que vai (1) ___________ Lisboa e 

depois, em Lisboa, apanho um táxi (2) ___________ o aeroporto. 

Maria: ― Vais (3) ___________ Roma, não é? 

Joana: ― Roma e Veneza. 

Maria: ― Quanto custou a viagem? Também gostava de conhecer essas cidades. 

Joana: ― O avião não é caro. Eu comprei a minha viagem (4) ___________ 150€. 

 

DIÁLOGO 2 

Júlia: ― A que horas vais (5) ___________ a faculdade, Francisco? 

Francisco: ― Vou às 10h. 

Júlia: ― Tão tarde!? 

Francisco: ― Sim, porque primeiro vou passar (6) __________ a biblioteca municipal. Tenho 

de ir buscar um livro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soluções: 2. 1) para; 2) para; 3) para; 4) por; 5) para; 6) pela. 


