
 

 

Nível: A1 

Como vais para casa? 

1. Lê as informações abaixo.  

Preposição de movimento – transportes: 

DE – (transporte indeterminado)  Vamos de autocarro. 

EM – (transporte determinado)  Vamos no autocarro n.º 18. 

Preposição em + artigo definido:  em + o = no 

    em + a = na 

       em + os = nos 

        em + as = nas 

  

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

 

Diálogo 1 

Maria: ― Sabe dizer-me como posso chegar ao Jardim da Estrela? 

Sr. António: ― Sim, menina. Pode ir (1) 

____________ autocarro da Carris n.º 729. Para à 

porta do jardim. 

Maria: ― E sabe dizer-me se há algum autocarro do 

jardim para Alcântara? 

Sr. António: ― Não, para chegar a Alcântara é 

melhor ir (2) ____________ táxi. 

 

Diálogo 2 

Joana: ― Vieste (3) ____________ autocarro? Não vi o teu carro estacionado na rua… 

Maria: ― Não, vim (4) ____________ carro do meu marido porque o meu está na oficina.  

Joana: ― Que chatice!  



 

 

 

Diálogo 3 

Luís: ― Mãe, a que horas chega a Luísa a 

Lisboa? 

Mãe: ― A tua irmã chega às 19h. Vem (5) 

____________ comboio que parte de Leiria 

às 16h.  

Luís: ― E como vem da estação para casa?  

Mãe: ― Em princípio vem (6) 

____________ táxi.  

Luís: ― __________(7) táxi não. É caro! Eu 

vou buscá-la à estação (8) ____________ carro do pai. 

 

3.  Completa as frases com o verbo IR + preposição EM ou DE. 
Atenção: podes ter de transformar a preposição EM. 

 

1) Eu _________ _________ comboio. 

2) Tu _________ _________ avião da TAP. 

3) Ele _________ _________ mota do pai. 

4) Você _________ _________ carro para o trabalho? 

5) Nós _________ _________ autocarro das 16h. 

6) Elas _________ _________ elétrico. 

7) Eles _________ _________ carro do João.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Soluções: 2. 1) no; 2) de; 3) de; 4) no; 5) no; 6) de; 7) de; 8) no.  

3. 1) vou de; 2) vou no; 3) vai na; 4) vai de; 5) vamos no; 6) vão de; 7) vão no. 


