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Até ou a partir de? 
 

Ele trabalha até as quatro da tarde.  Ele trabalha a partir das quatro da tarde. 
 

 

Há ou Daqui a? 
 
Há Daqui a 
Ele chegou ao Brasil há três semanas.  
Ele está em São Paulo há dez dias. 

Ele vai partir para o Rio daqui a quatro dias. 
Nós jantaremos daqui a meia hora. 

 
 
(50 minutos) Ele está esperando lá fora há 50 minutos. 

10. (10 minutos) Ele vai abrir a loja 
11. (uma hora) Ele abriu a loja 
12. (3 dias) Eu estive no Rio 

 
13. (15 anos) Ele trabalha no banco 

14. (muitos anos) Ele entrou na firma 

15. (uma semana) Vocês estão aqui 

16. (20 minutos) O avião vai chegar  

17. (6 meses) Eles vão falar português muito bem 

 
 

  

Até

A�partir�de
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Curiosidades! 
 

DESDE e A PARTIR DE: Quando usar 
Por Dad Squarisi 

A partir de é expressão de tempo. Quer dizer a começar em. Por isso, a partir de não combina 
com o verbo começar. É pleonasmo escrever “Os novos ônibus vão começar a circular a partir de 
1º de dezembro”. Diga assim: Os novos ônibus vão começar a circular em 1º de dezembro. Ou 
assim: Os novos ônibus vão circular a partir de 1º de dezembro. 

Desde indica tempo passado. Pode aparecer sozinha ou combinada com até: Está no Brasil desde 
dezembro de 1993. Trabalhou desde o amanhecer até a meia-noite. 

Modismo 

Repórteres costumam dizer: “Participação especial do comentarista desde Paris”. 
“Transmitiremos a partida desde Dubai para o Brasil.” “Falo desde Londres para o mundo.”  E 
por aí vai. A conclusão é uma só. Eles devem estar ouvindo espanhol sem parar. Na língua de 
Cervantes, a preposição desde significa “de determinado lugar”. No idioma de Camões, a coisa 
muda de figura. 

Desde quer dizer a começar de, a partir de: Moro em São Paulo desde 2010.  Trabalho desde os 
14 anos. Em bom português, melhor recorrer à língua nossa de todos os dias: Participação 
especial do comentarista diretamente de Paris. Transmitiremos a partida de Dubai para o Brasil. 
Falo de Londres para o mundo. 

Acesso: 15 de set. 2020, Disponível em: https://blogs.correiobraziliense.com.br/dad/desde-e-partir-de-quando-usar/ 
 

De acordo com o dicionário Michaelis, desde indica ponto de origem de três maneiras: 
✓ no espaço: “Viu-se perseguido desde a casa do avô” 
✓ no tempo: “Tomo pílulas desde o mês passado.” 
✓ ordem progressiva: “aquela Bienal participaram todos, desde grandes estrelas aos mais 

ilustres desconhecidos.” 
Acesso: 30 de mar. 2021, Disponível em: https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/desde/ 

 

 
Vocabulário Relacionado 

cedo 
tarde* 

adiantado 
atrasado* 
pontual 

ponteiros do relógio 
hora(s) 

minuto(s) 
segundo(s) 

manhã 
tarde 
noite 

madrugada 

 
* “Eu cheguei tarde. Eu estou atrasado.” 
Nunca: “Eu estou tarde” ou “Vou tarde”. 
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