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LINKING WORD – IDENTIFIQUE A IDEIA QUE A CONJUNÇÃO
APRESENTA NAS IMAGENS.
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O que 

significa 

essa 

expressão 

em inglês?
WHAT IF – E 

SE...

EX:Okay, but 

what if the baby 

starts crying./ 

Okay, mas e se o 

bebê começar a 
chorar.
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1º PASSO:

O objeto da VOZ ATIVA será convertido em sujeito na VOZ PASSIVA;

2º PASSO:

O verbo TO BE funcionará como verbo auxiliar da VOZ PASSIVA e deverá vir escrito no
mesmo tempo verbal da VOZ ATIVA;

3º PASSO:

O verbo principal da VOZ ATIVA será flexionado no particípio passado na VOZ PASSIVA;

4º PASSO:

Quando existir, o agente da passiva será formado utilizando-se a preposição “BY” e o
sujeito da VOZ ATIVA;
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Rewrite the sentences in Active voice.

a) Cookies is sold by Elise.
Resposta: Elise sells cookies.
b) The bakery was cleaned by my uncle.
Resposta: My uncle cleans the bakery.
c) The book was read by his sister.
Resposta: My sister reads the book.
d) The dinner was made by her mother.
Resposta: Her mother makes the dinner.
e) Milk is offered by Paul.
Resposta: Paul offers milk.
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•Prepositions (definição, 

classificação e exemplos)

•Text

•Vocabulary
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PREPOSITIONS

Preposição é a palavra que liga dois termos e que estabelece entre eles 
algumas relações. Funciona como um conectivo, um termo explica ou 
completa o sentido do outro. Exemplo:

• About – sobre; a respeito de

• After – após; depois (de)

• Against - contra

• Before – antes (de); perante

• Behind - atrás

• Beside – ao lado de

• Besides – além de
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PREPOSITIONS

• During - durante

• In front of – em frente de

• Inside – dentro; do lado de dentro

• Instead of – ao invés de

• Near = next to – perto de

• Outside- fora; do lado de fora

• Since- desde

• With- com

• Without- sem
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PREPOSITIONS
IN

A preposição in é utilizada no seguintes casos:

1) Para indicar tempo, seja o ano, o mês, as estações do ano ou uma parte do 
dia.

Exemplos:

• I study in the morning. (Eu estudo de manhã.)

• He plays soccer in the afternoon. (Ele joga futebol de tarde.)

• Her birthday is in October (O aniversário dela é em outubro.)

• My nephew was born in 2012. (Meu sobrinho nasceu em 2012.)

pay attention!!!! At night
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2) Para indicar lugar, seja uma cidade, um país ou um local específico.

Exemplos:

• in Brazil (no Brasil).

• in São Paulo (em São Paulo).

• in the kitchen (na cozinha).                                

• in Oeiras

PREPOSITIONS
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