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Classes Gramaticais: Palavras Invariáveis  
 
1. Assinale a alternativa que indique a definição correta de preposição: 

a) Preposição é a palavra invariável que liga duas outras palavras, estabelecendo entre elas 
determinadas relações de sentido e de dependência. 

b) Preposição é a palavra invariável que liga duas orações ou duas palavras de mesma 
função em uma oração. 

c) Preposição é a palavra ou conjunto de palavras que exprimem sentimentos, emoções e 
reações psicológicas. 

d) Preposição é a palavra cuja função principal é indicar o posicionamento, o lugar de um ser, 
relativamente à posição ocupada por uma das três pessoas gramaticais. 

e) Preposição é a palavra que exprime uma quantidade definida, exata de seres (pessoas, 
coisas etc.), ou a posição que um ser ocupa em determinada sequência. 

 
 
2. Considere a tirinha abaixo: 
 

 
 
As preposições são invariáveis e têm como função ligar as palavras, estabelecendo assim uma 
relação de dependência sintática entre elas. Na tirinha de Fernando Gonsales, a preposição “de” 
em “cadeira de balanço” assume o valor semântico de: 

a) causa 
b) instrumento 
c) finalidade 
d) modo 
e) tempo 

 
 

3.  (UFPA) No trecho: “(O Rio) não se industrializou, deixou explodir a questão social, fermentada 
por mais de dois milhões de favelados, e inchou, à exaustão, uma máquina administrativa que 
não funciona…”, a preposição a (que está contraída com o artigo a) traduz uma relação de: 

a) fim 
b) causa 
c) concessão 
d) limite 
e) modo 
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4.  (INATEL) Assinale a alternativa em que a norma culta não aceita a contração da preposição 
de: 

a) Aos prantos, despedi-me dela. 
b) Está na hora da criança dormir. 
c) Falava das colegas em público. 
d) Retirei os livros das prateleiras para limpá-los. 
e) O local da chacina estava interditado. 

 
 

5. (FAC. RUI BARBOSA) Assinale a alternativa em que ocorre combinação de uma preposição 
com um pronome demonstrativo: 

a) Estou na mesma situação. 
b) Neste momento, encerramos nossas transmissões. 
c) Daqui não saio. 
d) Ando só pela vida. 
e) Acordei num lugar estranho. 

 
 
6. Assinale a opção em as palavras / locuções denotativas NÃO foram bem classificadas: 

a) A palavra se, por exemplo, pode ter muitas funções. (de explicação) 
b) Todos saíram, exceto o vigia. (de exclusão) 
c) Mesmo eu não sabia de nada! (de inclusão) 
d) Ele também participou da homenagem. (de inclusão) 
e) O pároco, isto é, o vigário da nossa paróquia esteve aqui. (de adição) 

 
 
7. Leia o fragmento abaixo e responda ao que se pede:  
 
Bode no pasto 
 
Quase ninguém duvidou do saber do homem, do seu poder mágico, pois andava com uns livros 
de história, de magia, com versões sobre fatos reais, mistérios, ciências ocultas. Até mesmo os 
céticos, críticos, admitiam sua condição de mestre, de domínio da arte, da mágica, reflexo de 
vivências no país e no mundo. 
Então visto como sábio, senhor de poderes ocultos, o homem prometeu uma façanha, ou seja, 
domar bodes, mudar o hábito da espécie. Aí pegou umas folhas, esfregou na venta dum cabrito, e 
garantiu que a praga estava eliminada, nunca mais faria estragos naquela terra. (...)  

(Nagib Jorge Neto. Diario de Pernambuco. 20 / 11/ 98) 
 
As palavras destacadas no texto estabelecem, respectivamente, as seguintes relações lógicas: 

a) explicação, soma, comparação, soma, conclusão 

b) causa, inclusão, comparação, explicação, situação 

c) causa, exclusão, conformidade, retificação, tempo 

d) conclusão, soma, conformidade, ratificação, tempo 

e) explicação, inclusão, causa, retificação, conclusão 
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Gabarito  
 

1. A 
2. C 
3. E 
4. B 
5. B 
6. E 
7. B 

 
 




