PREPOSITIONS
ON
A preposição on é utilizada nos seguintes casos:
1) Para indicar tempo. No entanto, diferentemente do “in” ela é usada para datas
específicas.
Exemplos:
• on May 11th (em 11 de maio).
• on Tuesdays and Thursdays (às terças e quintas).
Pay Attention!
• Todos os DIAS DA SEMANA EM INGLÊS são precedidos pela preposição “on”:
• on Sunday: no domingo.
• on Monday: na segunda-feira.
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PREPOSITIONS
2) Para indicar lugares e objetos. Todavia, diferentemente do
“in” ela é usada para locais e objetos que possuem uma
superfície. Nesse caso, ela significa em cima de(sobre a).
Exemplos:
• on the table (em cima da/na mesa).
• on the couch (em cima do/no sofá).
• on the bed (em cima da/na cama).
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PREPOSITIONS
3) Para referir meios eletrônicos onde informações são disponibilizadas.
Exemplos:
• I read that information on the company’s website. (Eu li aquela
informação no site da empresa.)
• Don’t believe everything you see on the Internet. (Não acredite em tudo
que você lê na Internet.)
• The diretor can’t talk to you now because he is on the phone. (O diretor
não pode falar com você agora pois está ao telefone.)
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PREPOSITIONS
4) Para indicar nomes de ruas ou avenidas.
Exemplo: I live on Valadares Street. (Eu moro na rua Valadares.)
• Entretanto, se ao endereço for acrescido o número, utiliza-se o "at":
• Exemplo: I live at 300, Valadares Street. (Eu moro no número 300 da
rua Valadares.)
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PREPOSITIONS
AT
A preposição at é utilizada nos seguintes casos:
1) Para indicar horários
Exemplo:
• at 9 am (às 09:00).
• at 10 pm (às 22:00).
• at 5 o'clock (às cinco horas).
2) Para indicar locais específicos.
Exemplos:
• at school (na escola).
• at the café (no café).
• at Dani’s house (na casa da Dani).
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PREPOSITIONS
TO
• A preposição to é utilizada nos seguintes casos:
1) Para indicar movimento, posição, destino ou direção. Exemplo: We are going to
Canada. (Nós vamos para o Canadá).
2) Para indicar duração de tempo (início e fim de um período). Exemplo: I studied
Portuguese from 1999 to 2005. (Eu estudei português de 1999 até 2005).
3) Para indicar distância. Exemplo: It’s about 2 blocks from the supermarket to her
place. (São cerca de 2 quarteirões do supermercado até a casa dela).
4) Para indicar comparação entre coisas. Exemplo: I prefer going to the
movies tostaying at home. (Eu prefiro ir ao cinema do que ficar em casa).
5) Para indicar o motivo ou propósito. Nesse caso, a preposição é seguida de
verbo. Exemplo: We go out to relax and have fun. (Nós saímos para relaxar e nos
divertir).
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Place prepositions
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Place prepositions
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PREPOSITIONS
FOR
A preposição FOR é utilizada nos seguintes casos:
1) Para indicar duração de tempo. Exemplo: I’ve worked at school for four
years. (Trabalhei na escola por quatro anos).
2) Para indicar finalidade ou função de algo. Nesse caso, geralmente é seguido
de gerúndio. Exemplo: A shaver can is used for shaving the beard. (Um
barbeador é usado para fazer a barba).
3) Para indicar benefício ou favor. Exemplo: Exercisin is very good for the
health. (Fazer exercícios é muito bom para a saúde).
4) Para indicar motivo ou propósito. No entanto, diferentemente do “to” ele é
seguido de substantivo. Exemplo: This area is for guests only. (Esta área é só
para convidados).
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EXERCISE
1) Underline the correct preposition.

a) Our parents protected us (from / of) the danger.
FROM
b) I learned (by / about) the horses.
ABOUT
c) Was she invited (of / to) the party?
TO
d) She works ( at / to ) the supermarket.
AT
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