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O que é a Inglês Active?
A Inglês Active é uma escola de Inglês, que tem como missão
é elevar o bem estar de todos que estão dispostos a investir
em si mesmos para alcançar seus sonhos. 

O X-Estudo é uma masterclass de Inglês, uma aula dinâmica e
interessante sobre determinado tópico, em que há interação
entre professores e alunos. Nesse aulão você aprende de
maneira geral determinado assunto da língua inglesa.

Esse Ebook é para você que tem dificuldade com preposições,
principalmente de tempo e lugar. Nesse eBook você
encontrará explicações claras sobre esses tipos de
preposições, exemplos e exercícios para praticar. Mois que
apenas um eBook, um material para consultar sempre que
estiver com dúvidas. 

Para quem é esse eBook?
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Prepositions are words that show the relationship between
a noun or pronoun and some other word or element in the
rest of the sentence (Preposições são palavras que
mostram a relação entre substantivo e pronome e
alguma outra palavra ou elemente no resto da sentença.

O que é Preposição?

Preposições de Tempo são preposições que permitem
você discutir sobre um específico período de tempo,
como uma data no calendárop, um dos dias da semana
ou tempo atual que algo toma lugar).
Preposições de Movimento mostram movimento de um
lugar para outro. Essas preposições sempre descrevem
movimento e nós geralmente usamos elas com verbos
de movimento. 
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Usamos “At” quando falamos de horas, feriados e
festas, ou quando falamos de períodos bem
específicos.
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“In” é usado para meses, estações, anos, décadas,
séculos, partes do dia em geral e períodos mais
longos de tempo, como “in the past”.

A preposição “On” pode ser usada para dias da
semana, datas específicas e dias especiais como
“on New Year’s Day”. 

Preposições de Tempo

IN

ON

AT
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Examples
IN

ON

AT

Months: in January / in October
Seasons: in Spring / in Winter
Years: in 1983 / in 2020
Centuries: in the 19th century
Times of day: in the morning / in the evening
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Days of the week: on Monday
Days + Parts of days: on Saturday afternoon / on
Sunday Mornings 
Dates: on July 9th
Special Days: on my birthday / on New Year’s Eve

Clock Times: at 8:40 a.m. / at 6 o'clock
Festivals: at Easter / at Christmas
Exceptions: at night / at the weekend
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Used to indicate a destination or direction. (Usado para indicar um
destino ou direção).

Movement that enters a space, usually with a verb that expresses
movement. (Movimento que entra em um espaço, geralmente é
acompanhado de um verbo que expressa movimento).

Preposições de Movimento
TO

TOWARD
In the direction of someone or something. (Em direção de alguém
ou algo).

INTO

ON
Describe something's position in relation to a surface. (Descreve a
posição de alguma coisa em relação a uma superfície.)

UP
Movement to a higher position. (Movimento para uma posição mais
alta).

OVER
Movement at a higher level than something else. (Movimento em
um nível mais alto que outra coisa).

ALONG
Movement of something in a line that follows the side of something
long. (Movimento de alguma coisa em uma linha que segue o lado
de algo longo.)

PAST
Movement from one side to the other side of something.
(Movimento de um lado para outro lado de algo). 7
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Movement from one side to the other side of something.
(Movimento de um lado para outro lado de algo).
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Movement directly below something. (Movimento diretamente
abaixo de algo.)

AROUND
Movement passing something in a curved route, not going through
it. (Movimento passando algo em uma rota curva, não se
movimentando através disso, mas ao entorno.)

ACROSS

Preposições de Movimento
THROUGH

Movement from one side to another but “in something”, such as
long grass or a forest. (Movimento de um lado para outro mas "em
algo", como um longo gramado ou uma floresta).

FROM
Used to show the place where someone or something starts. (Usado
para mostrar o lugar, onde alguém ou alguma coisa começa).

OUT OF

OFF

Indicates the enclosed space where a movement begins. (Indica
um lugar fechado, onde o movimento se inicia).

Movement away from (and often down from) something.
(Movimento fora de e geralmente abaixo de algo.)

DOWN
Indicates movement to a lower position. (Indica movimento para
uma posição mais baixa).

UNDER
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Jane is going to France next week.
We walked from the hotel to the station.

We jumped into the water.
The man got into a car.

TO

TOWARD
The night sky got brighter as they drove toward the city.
At last she could recognize the person coming towards her.

INTO

ON
Don't put your feet on the table.
I'm going to hang some pictures on the wall.

UP
We walked up the hill to the house.
The boat takes two hours going up the river.

OVER
The plane flew over the mountains.
I jumped over the wall into the garden.

ALONG
I was walking along the road with my dog.
Let's go for a a walk along the river.

PAST
They walked past me without speaking.
Go along the road, past the cinema until you find the hospital.

Examples
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AROUND
The new road goes around the village.
The bus stop is just around the corner.

ACROSS
The dog swam across the river.
We ran across the road.

THROUGH
A bird flew into the room through a window.
The old road goes through the village.

FROM
A lot of english words come from Latin.
We flew from Bangkok to London.

OUT OF

OFF

Why are you looking out of the window?
I took the old batteries out of the radio.

Please take your feet off the table.
Be careful! Don't fall off your bicycle.

DOWN

UNDER

Examples

Be careful! Don't fall down the stairs.
They ran down the hill to the stream below.

Some people say it is unlucky to walk under a ladder.
Submarines can travel under water.
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Let's practice!

1 Observe os desenhos e complete com a
preposição de movimento correta

a) The dog swam                 the river

Example: A book fell off the shelf.

b) A plane flew           the village 
c) They got           the house                      the door 
d) They got         the bus

a) b)

c) d) e)

e) She is going to travel              the world
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Let's practice!

2 Complete as sentenças com as preposições de
tempo (in, on e at)

a) Bye! See you      Friday
b) Where were you        February the 28th?
c) I got up      8 o'clock this morning.
d) I like getting up early       the morning.
e) My sister got married       May
f) Diane and I first met       1991
g) Did you go out     Tuesday?
h) Do you often go out       the evening?
i) Let's meet      7:30 tomorrow evening.

3 Traduza para o inglês usando as preposições de
tempo.

a) Minha irmã estará aqui na terça-feira
b) Bebo café de manhã, mas à tarde prefiro chá
c) Eles se levantam tarde aos domingos
d) Eu vi você no cinema quarta-feira à tarde
e) Fomos à Itália em Março
f) Vejo você novamente no Natal
g) Meu aniversário é no dia 12 de agosto
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Let's practice!
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4 Complete as sentenças com as preposições de
movimento

a) I looked               the window and watched the people in
the street.
b) My house is very near here. It's just                    corner.
c) How far is it                       here                   the airport.
d) We walked            the museum for an hourand saw a lot of
interesting things.
e) You can put your coat                the back of the chair. 

5 Traduza para o inglês usando os verbos entre
parênteses e a preposição de movimento correta

a) O gato correu para debaixo da cama (run)
b) De repente, Sue entrou no quarto (come)
c) Onde você desceu do ônibus? (get)
d) Fomos dirigindo ao longo da costa (drive)
e)Quando fomos a Londres no mês passado, sobrevoamos
Paris (fly)
f) Passamos de carro diante de sua casa (drive)
g) Eles foram andando do rio até a estação.



Answers Respostas

1 Observe os desenhos e complete com a
preposição de movimento correta

a) across
b) over
c) into/ through
d) on
e) around

2 Complete as sentenças com as preposições de
movimento

a) Out of
b) Around
c) from/ to
d) around
d) on/ over

3 Traduza para o inglês usando os verbos entre
parênteses e a preposição de movimento correta

a) The cat ran under the bed
b) Suddenly, Sue came into the room
c) Where did you get off the bus?
d) We drove along the coast
e) When we traveled to London last month, we flew over Paris
f) We drove past your house
g) They walked from the river to the station
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Answers Respostas
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4 Complete as sentenças com as preposições de
tempo (in, on e at)

5 Traduza para o inglês usando as preposições de
tempo.

a) My sister will be here on Tuesday
b) I drink coffee in the morning, but I prefer tea in the
afternoon
c) They get up late on Sunday mornings
d) I saw you at the cinema on Wednesday afternoom
e) We went to Italy in March
f) I will (or I'll) see you again at Christmas
g) My birthday is on the twelfth of August.

a) On
b) On
c) At
d) In
e) In
f) In
g) On
h) In
i) At



Siga-nos em nossas redes sociais

Clique no ícone das redes sociais para
acessar nossas páginas

Inscreva-se no nossa canal do Telegram e receba
conteúdos exclusivos para você praticar inglês:

Curta nossa playlist no Spotify e pratique seu
inglês com as melhores músicas:
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https://www.instagram.com/inglesactive/
https://www.facebook.com/InglesActive/
https://www.linkedin.com/company/inglesactive/
https://www.youtube.com/channel/UCgmx7oBjGJTTTWp2zqIYS6g
https://t.me/inglesactive
https://open.spotify.com/playlist/6igQhpE6VmnFpcYpuqcVgG?si=437c907255be4adf

