
 

 

Nível: B2 

Verbos com preposição 

 

Os verbos dar, ficar e passar podem ser utilizados com diferentes preposições. O uso de uma 

ou outra preposição pode alterar o sentido do verbo e da frase. 

1. Observa a tabela com a lista desses verbos e as suas diferentes preposições. 

 

A B C 

Dar com 
Dar para 
Dar por 

Ficar com 
Ficar em  
Ficar de 
Ficar para 
Ficar por 

Passar a  
(Não) Passar de 
Passar-se em 
Passar para  
Passar por 

 

 

2. Completa as frases com a preposição adequada. 

NOTA: Em alguns casos tens de contrair o artigo com a preposição. 

 

A. 

1. Ontem não dei ____________ (1) o caminho para a nova escola. 

2. O meu marido é tão distraído! Imagina que mudei os sofás da sala e ele chegou, sentou-se 

como habitualmente a ver televisão e não deu ____________ (2) nada.. 

3. A janela do meu quarto dá _______________ (3) um jardim enorme. 

4. Não dá _______________ (4) ir contigo hoje. Tenho imenso trabalho. 

5. O meu carro não dá ______________ (5) levar tanta bagagem como o teu. 

 

B. 
1. A Eduarda já está atrasada. Ficou___________ (1) chegar às cinco horas e já são cinco e 

vinte. 

2. Quando saio de manhã, a cama fica sempre ____________ (2) fazer. 

3. Eles ficam_____________ (3) Lisboa durante cinco dias e depois ainda vão visitar o Porto. 

4. Vais de férias amanhã? Quem é que vai ficar _______________ (4) o teu gato? 

5. Hoje já não faço mais nada. Este relatório fica ______________ (5) amanhã. 

 

 

 



 

 

C. 
1. A Teresa teve umas notas muito boas. Passou_________ (1) o 2º ano do curso de Direito. 

2. No domingo passei ___________ (2) ti e tu não me viste. 

3. Esse acidente passou-se exatamente______________ (3) minha rua. 

4. Estás com um ar cansado. Tens de passar _______________ (4) trabalhar menos. 

5. Já passa ________________ (5) 9h00 e ainda não encontrámos o hotel. Estou a ver que 

ficamos a dormir no carro. 

 

Soluções: A. 1.com; 2.por; 3.para; 4.para; 5.para; B. 1.de; 2.por; 3.em; 4.com; 5.para; C. 1.para; 2.por; 3.na; 4.a; 

5.das;  


