
 

 

Nível: A1 

Verbos e preposições 

1. Lê a informação. 
 

Ficar com - Alguém ficou com a minha carteira? (guardar) 

Ficar de – Ficaram de ir à praia este fim de semana. (comprometer-se) 

Ficar em – Hoje fico em casa. (permanecer) 

Ficar para – A visita fica para amanhã. (adiar) 

Ficar por – A limpeza ficou por fazer. (não concretizar) 

2. Lê os pequenos diálogos e preenche os espaços em branco com as 
preposições COM, DE, EM, PARA e POR 

 

Diálogo 1 

Sra. Ana: – Bom dia. O Dr. Tavares não vem trabalhar hoje. 

Inês: – Que chatice. E a consulta fica (1) ____________ quando? 

Sra. Ana: – Fica (2) ____________ amanhã às dez, pode ser? 

Inês: – Com certeza. 

 

Diálogo 2 

Mãe: – O que se passa, Miguel? 

Miguel: – Fiquei (3) ____________ ir almoçar com a Maria e não encontro a chave do carro. Sem 

carro não consigo chegar a horas. 

Mãe: – Mas onde perdeste as chaves? 

Miguel: – Não sei. Sabes se o Luís ficou (4) ____________ elas? Foi ele quem meteu o carro na 

garagem ontem.  

Mãe: – Vou telefonar ao Miguel.  



 

 

 

Diálogo 3 

Pai: – Vais à natação hoje? 

Joana: – Não. A mochila com o equipamento ficou (5) ____________ escola e também tenho 

muitos trabalhos da escola que não podem ficar (6) ____________ fazer.  

 

Diálogo 4 

Professora: – Onde fica a cidade de Lisboa? 

Melanie: – Lisboa fica (7) ____________ Portugal. É a capital. 

Professora: – E Banguecoque, onde fica? 

Melanie: – Fica (8) ____________ Tailândia.  

 

3. Lê a informação.  
 

Passar de – Já passa das 13h. (ultrapassar) 

Passar em – Ele passou no exame. (ser aprovado) 

Passar para – Passas os dicionários para a prateleira de baixo, por favor? (mudar de lugar) 

Passar por – Este autocarro passa pelo hospital. (ir por um local) 

         O Carlos passou por mim. (passar perto) 

Passar sem – Eu passo muito bem sem ele. (não necessitar) 

4. Lê os pequenos diálogos e preenche os espaços em branco com as 
preposições DE, EM, PARA, POR e SEM.  

 

Diálogo 1 

Joana: – Viste o João? 

Mário: – Sim, passou (1) ____________ mim no corredor há 10 minutos. Então? 

Joana: – Combinámos almoçar às 13h e já passa (2) ____________ 13h30. 



 

 

 

 

 

Diálogo 2 

Rita: – A joana mudou de apartamento. Passou (3) ____________ o andar de baixo porque a 

renda é mais barata.  

Patrícia: – E o apartamento novo tem escritório? 

Rita: – Não, mas a Joana diz que passa bem (4) ____________ escritório em casa.  

 

Diálogo 3 

Rui: – Hoje vou chegar atrasado ao escritório. Dói-me um dente e vou passar (5) ____________ 

farmácia para comprar uns comprimidos para as dores.  

Pedro: – Ok. Chegas a que horas? 

Rui: – Às 9h30 estou no escritório. Vou no autocarro que passa (6) ____________ rua da 
farmácia. É rápido. 

 

5. Lê a informação.  
 

Estar em – Ela está no cinema. (permanecer) 

Estar a – Ela está a cozinhar. (estar + a + infinitivo  no momento) 

 

6. Lê os pequenos diálogos e preenche os espaços em branco com as 
preposições EM e A.  

 

Diálogo 1 

Mãe: – Onde estás?  

Renato: – Estou (1) ____________ ir para casa. 

Mãe: – Podes passar no supermercado? 



 

 

Renato: – Sim. Mas onde estás tu, mãe? 

Mãe: – Estou (2) ____________ trabalho ainda.  

 

Diálogo 2 

Pai: – Sabes dos teus irmãos? 

Rute: – A Luísa está (3) ____________ faculdade a fazer um exame, e o Luís está (4) 

____________ jogar computador no quarto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soluções: 2. 1) para; 2) para; 3) de; 4) com; 5) na; 6)  por; 7) em; 8) na.  

4. 1) por; 2) das; 3) para; 4) sem; 5) na; 6) pela. 

6. 1) a; 2) no; 3) na; 4) a. 


