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Preposições e locuções prepositivas 
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Locuções prepositivas: 
As locuções prepositivas são quando duas ou mais palavras exercem a função de preposição, sendo que 
a última sempre é uma preposição “simples”, como DE, A, COM... 
 
Observe alguns exemplos de Locuções Prepositivas: 

• Apesar de: 
Apesar de sermos amigos, apaixonei-me por você. 

• A respeito de: 
Nossa reunião será a respeito de nossas dívidas no semestre passado. 

• Graças a: 
Graças ao bom Deus, não teremos que pagar o prejuízo. 

• De acordo com: 
O objetivo da OMS, de acordo com sua constituição, é garantir a todas as pessoas o mais elevado nível 
de saúde. 

• Por causa de: 
Por causa de meio ponto, não passei de ano. 

• Por baixo de:  
Por baixo do vestido, ela usa um short. 

• Abaixo de: 
A temperatura ideal é abaixo de 37ºC. 

• Embaixo de: 
Deixei o dinheiro embaixo do livro. 

• Além de: 
Além de me servirem a comida fria, ainda tive que aguardar em pé. 

• Antes de: 
Antes de almoçar, devemos lavar as mãos. 

• Acima de 
Acima de tudo, você é o meu pai. 

• Em cima de 
Os documentos estão em cima da mesa. 

• Por cima de 
Ele passou por cima de minhas ordens e comeu o pudim. 
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• Ao lado de 
Ao lado dela, tudo é melhor. 

• Em frente a 
Aguardem em frente ao portão de embarque. 

• A par de 
Ela já me deixou a par de tudo. 

• Em vez de 
Em vez de atrapalhar, por que não começa a nos ajudar? 

• Perto de 
Minha filha mora perto de um açougue muito bom. 

• Por trás de 
Por trás de toda brincadeira há um fundo de verdade. 

• Junto a 
Junto a ti, sou mais forte. 
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Complete com uma das locuções prepositivas dadas:  

por causa de apesar de além de antes de (2x) perto de embaixo de 
dentro de através de ao longo de em cima de de acordo com em vez de 

 
1. Ele passou ............................................ (os) carros para chegar mais depressa. 
2. ............................................ sair, fechou as janelas e apagou as luzes.  
3. ............................................ o nosso regulamento, ninguém pode ficar com as chaves das salas. 
4. Já procurei por toda a parte, ............................................ (a) mesa, ............................................ (os) 
armários, ............................................ (o) telefone, mas não acho o caderno de endereços.  
5. Tudo deve estar pronto ............................................ (o) convidado chegar. 
6. Não gostei do jantar porque ............................................ vinho ou cerveja, serviram água.  
7. ............................................ (a) minha dor de cabeça, vou sair com você.  
8. Ele gastou uma fortuna com a festa: ............................................ vinho, havia também champanhe. 
9. Eles brigaram ............................................ dinheiro. 
10. Ontem ela passou ............................................ mim e nem me cumprimentou. 
11. Vimos diversos animais ............................................ (o) caminho.   
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