
 

 

Nível: A1 

Para onde vais? 

1. Lê a informação abaixo. 

Preposição de movimento – direção: 

PARA – (longa permanência)  Eu vou viver para lisboa. 

A – (curta permanência)  Amanhã vou à praia. 

Preposição a + artigo definido:  a + o = ao 

a + a = à 

a + os = aos 

    a + as = às 

2. Lê os pequenos diálogos e preenche os espaços em branco com a 
preposição adequada – A/PARA. 
Atenção: podes ter de transformar a preposição A. 

 

Diálogo 1 

Rafael: ― O meu filho Pedro ganhou uma bolsa na 

faculdade e vai estudar pintura (1) ____________ 

Florença.  

Luísa: ― Que bom! Em Florença há boas escolas de 

pintura. Quando vai ele? 

Rafael: ― Vai na próxima semana. Ainda tem de ir (2) 

____________ universidade buscar uns papéis e depois 

parte (3) ____________ Itália.  

 

Diálogo 2 

Maria: ― O João começou a trabalhar no Museu do Oriente a semana passada. 

Joana: ― E como vai ele (4) ____________ o museu? Fica longe do centro da cidade. 



 

 

Maria: ― Vai no carro dele. Há estacionamento perto do museu. 

Joana: ― E almoça lá ou vem almoçar (5) ____________ casa? 

Maria: ― Tem duas horas de almoço, por isso vem almoçar (6) ____________ casa. 

 

Diálogo 3 

Ana: ― Mãe, hoje vou (7) ____________ 

cinema com os meus amigos e depois 

vamos (8) ____________ casa da Maria. 

Mãe: ― Então e não jantas em casa? 

Ana: ― Não. A mãe dela faz o jantar para 

nós. 

Mãe: ― Ok! Amanhã nós vamos passar o 

dia (9) ____________ casa da tua avó.  

 

3. Completa as frases com a preposição A ou PARA. 
Atenção: podes ter de transformar a preposição A. 

 

1) O Francisco vai viver ___________ os Estados Unidos. 

2) A minha irmã vem sempre ___________ casa muito tarde. 

3) Eu vou ___________ farmácia comprar uns comprimidos para as dores. 

4) Vou ___________ o trabalho de autocarro. 

5) Nós vamos ___________ a festa no carro da Maria. 

6) Os meus pais vão jantar ___________ casa de uns amigos.  

7) A minha amiga vai assistir ___________ Jogos Olímpicos. 

 

 

 

 

Soluções: 2. 1) para; 2) à; 3) para; 4) para; 5) a; 6) a; 7) ao; 8) a; 9) a.  

3. 1) para; 2) para; 3) à; 4) para; 5) para; 6) a; 7) aos.  


