


PREPOSITION – JUSTIFIQUE O EMPREGO DAS PREPOSIÇÕES
NAS IMAGENS.
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SOURCE: IMAGE FROM GOOGLE
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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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PREPOSITIONS
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
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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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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).

PREPOSITIONS
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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.)

PREPOSITIONS
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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.)

PREPOSITIONS
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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).

PREPOSITIONS
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E X E R C I S E S
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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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EXERCISE

2) Complete the sentence:

• Nick is _____ home, but I live ______ Goiania and most part of my relatives 
live ______ as small village near Annapolis.

a) at – at – at

b) on – at – on

c) in – at – at

d) in – in – in

e) at – in – at
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EXERCISE

3) Complete com IN, ON ou AT:

a) They are going to meet me _______ Saturday, ____ a quarter past nine.

on - at

b) Julia went ______ Paris ______ September.

to - in

c) ___ the morning I usually have five classes, ___ the afternoons I always do my 
homework and ____ night I watch movies.

in – in - at

d) The party will be ___ nine, ___ the morning ____ August 20th.

at – in - on
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VAMOS PRATICAR-
PASSIVE VOICE
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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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Verta para  “Active voice”.

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

classificação e exemplos)

•TEXT

•VOCABULARY
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DEFINIÇÃO

•Advérbios são palavras que trazem mais informações sobre
um verbo, adjetivo, frase, adjetivo ou outro advérbio.

I have to go quickly.

Eu tenho que ir rapidamente.

You were driving too fast.

Você estava dirigindo rapidamente.
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ADVERBS

• Advérbios de modo, lugar, tempo são usados para dizer como, onde ou
quando algo acontece e normalmente vêm depois do verbo principal.

• Adverbs of manner são frequentemente formados com o acréscimo de – ly a
um adjetivo.

• Adjectives: bad, rare, beautiful, careful, quiet, soft

(mal, raro, bonito, cuidadoso, quieto, suave)

• Adverbs: badly, rarely, beautifully, carefully, quietly, softly

(maldosamente, raramente, lindamente, suavemente)

Ex:                I want treat this carefully.

Eu quero tratar disso cuidadosamente.
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ADVERBS

• Adverbs of place nos diz onde alguma coisa acontece. Diferente dos advérbios
de modo, eles não modificam adjetivos nem outros advérbios.

• Example:

• When I looked around I couldn't see your face.

Quando olhei ao redor não pude ver sua face.

• His family bought an apartment nearby.

A família dele comprou um apartamento aqui perto.
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ADVERBS

• adverbs of time possuem quatro formas de ser usado, são elas: como
expressões de tempo, como locuções prepositivas, usando o “for” (por)
referindo-se a um período de tempo no presente, passado ou futuro e usando
'since' (desde) para se referir a um tempo específico no passado.

• EXAMPLE:

• We are going to travel next week.

Nós iremos viajar semana que vem.

• They' ll be here tomorrow! 

Eles estarão aqui amanhã.
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E X E R C I S E 
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QUESTÃO 01
Em qual das alternativas a seguir o advérbio está incorreto?

a) She hasn’t met them yet.

b) We were rather hot yesterday.

c) Jamie is waiting for us always.

d) They work very hardly on Fridays.

e) My parents will travel by airplane.

25



QUESTÃO 02

Qual das alternativas apresenta apenas advérbios/locuções
adverbiais de tempo?

a) already, always, then, above, hours ago.

b) lately, still, next morning, last week.

c) first, here, rarely, yet, sometimes.

d) below, before, never, hard, never.

e) first, already, usually, yet, frequently.
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QUESTÃO 03

Coloque os advérbios no local correto:

a) Jennifer is at her office. (seldom)

resposta : Jennifer is seldom at her office

b) She stays at home with her mother. (always)

resposta : She always stays at home with her mother

c) They go to the cinema with their family. (often)

resposta : They often go to the cinema with their family

d) He should tell us the truth about his life. (always)

resposta : He should always tell us the truth about his life
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