
100 Uso das preposições sob e sobre 
 

 

 
 

A pergunta da vez 
 

Quando devemos usar as preposições sob ou sobre? 
 

Uma gota de gramática 
 
A preposição sob estabelece a ideia de posição de inferioridade em relação a 
um limite (concreto ou figurado): 
 
a) No espaço: Sob a camisa, a água escorria-lhe do peito às costas. 
 
b) No tempo: Sob o governo do presidente atual, a corrupção foi tamanha que 
o povo se revoltou. 
 
c) Na noção: Sob certos aspectos, esse governo é tão corrupto quanto os 
anteriores. 
 
d) O réu foi ouvido sob sigilo pelo juiz. 
 
Já a preposição sobre estabelece a ideia de posição de superioridade em 
relação a um limite (concreto ou figurado): 
 
a) No espaço: A filha pôs quatro taças sobre a mesa. 
 
b) Na noção: Conversamos sobre os rumos do país. 
 
Outros exemplos: 
 
a) As reformas previdenciária e trabalhista estão sob o controle do Congresso. 
b) O delator disse a verdade sob pena de prisão. 
c) Os réus litigam sob o pálio da justiça gratuita (Lei nº 1.060/50). 
d) O STF manifestou-se sobre o foro privilegiado. 



e) “Pedro, se o Brasil vier a se separar de Portugal, põe a coroa sobre sua 
cabeça, antes que algum aventureiro lance mão dela.” (D. João VI) 
 
 

QUESTÕES BEM PRÁTICAS PARA VOCÊ 
 
Marque a resposta em que a preposição sob foi usada incorretamente: 
 
a) Sob as vaias dos eleitores, o senador saiu apressadamente. 
b) Sob vários aspectos, as reformas prejudicarão os trabalhadores. 
c) Sob o comando da lei, os grevistas voltaram a trabalhar. 
d) Sob o resultado do jogo, o técnico não quis falar. 
e) Sob o pretexto de prender o delator, os criminosos invadiram as casas. 
 
2) Preencha as lacunas abaixo utilizando corretamente as preposições sob ou 
sobre: 
 
a) As famílias desempregadas estão vivendo ___ o viaduto. 
b) No Império, ___ o governo de D. Pedro II, houve progresso no Brasil. 
c) O jogador não quis falar ___ a derrota do time. 
d) O prefeito de Belo Horizonte não quis dar entrevista ___ a queda do viaduto. 
e) Os empresários investigados de receber propina falaram ___ o 
megaesquema de corrupção. 
f) O Ministério Público determinou ao requerido que proceda à demolição do 
imóvel, ___ pena de multa por descumprimento da obrigação. 
 

RESPOSTAS ÀS QUESTÕES 
 

1) letra d: Sobre (= a respeito de) o resultado do jogo, o técnico não quis falar. 

2) a) sob; b) sob; c) sobre; d) sobre; e) sobre; f) sob 


