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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 estudado inglês, mas tem
dificuldade nas principais preposições, o In, On e At. Ele serve
como um guia, um material didático que você sempre poderá
consultar para relembrar esse conteúdo, além de poder
praticar através dos exercícios nas páginas finais. 
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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.

A preposition of place is a preposition which is used to
refer to a place where something or someone is located.
(Uma preposição de lugar é uma preposição que é
usada para se referir a um lugar onde alguma coisa ou
alguém está localizado).
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Used to refer to when something or someone is inside of
something else that has a border or a limit (Usado para
se referir quando alguma coisa ou alguém está dentro
delago que tem uma fronteira ou limite)

Used to refer to when something or someone is on top
of something else. Usually on a surface. (Usado para se
referir quando alguma coisa ou alguém está no topo
de outra. Geralmente em uma superfície)

Used to refer to when something or someone is at a
specific point or location. (Usado para se referir quando
algo ou alguém está em um ponto especíico ou local)
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'Where is David?" - In the kitchen / In the garden / In London.'

What's in that box/ in that bag / in that cupboard?

Rachel works in a shop / in a bank / in a factory.

... Na cozinha / No jardim / Em Londres.

... Naquela caixa / Naquela bolsa / Naquele armário.

... numa loja / num banco / numa fábrica.

There are some books on the shelf and some pictures on the
wall.

There are a lot of apples on those trees.

Don't sit on the grass.

... em cima da prateleira ... na parede.

... naquelas árvores.

... na grama. 

There is somebody at the bus stop / at the door.

The car is waiting at the traffic lights.

Write your name at the top of the page.

... no ponto de ônibus / à porta.

... junto ao semáforo. 

... no topo (alto) da página. 6
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Complete as sentenças com In, On e At.

Traduza as frases abaixo para o inglês.

a) Don't sit         the grass. It's wet (Não sente na grama. Está
molhada).
b) What have you got         your bag? (O que você tem na sua
bolsa?)
c) Look! There is a man          the roof. What's he doing? (Olha!
Há um homem no telhado. O que ele está fazendo?
d) There is a mirrow     the wall         the living room. (Há um
espelho na parede da sala. 
e) My sister lives         Brussels. (Minha irmã mora em Brussels. 
f)Munich is a large city        the south of Germany. (Munique é
uma cidade grande no sul da Alemanha).
g) Turn left       the traffic lights (Vire à esquerda no semáforo). 

a) Onde estão as chaves, na mesa ou na gaveta?
b) Em 2005, eu morava em Bristol.
c) Eu moro aqui. Pode parar neste semáforo.
d) A moça de bicicleta é sua irmã?
e) Não gosto destes quadros nesta parede.
F) O banco fica no fim desta rua. 
g) Não posso entrar. Há um cachorro na porta. 7
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Observe os desenhos e responda.

a) Where is she? 

Example: Where is the spider? On the ceiling. (Onde está a
aranha? No teto.

a) b)

c) d)

b) Where are the shoes? 
c) Where are they standing? 
d) Where are they swimming? 
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Complete as sentenças com In, On e At.

a) On
b) In
c) On
d) On / In
e) In
f) In
g) At

Traduza as frases abaixo para o inglês.

a) Where are the keys, on the table or in the drawer?
b) In 2005, I lived in Bristol
c) I live here. You can stop at these traffic light lights
d) Is your sister the girl on the bicycle?
e) I don't like those pictures on that wall.
f) The bank is at the end of this street/road.
F) I can't go in. There is a dog at the door.

Observe os desenhos e responda.

a) In the kitchen
b) On the box
c) On the balcony
d) In the pool
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Clique no ícone das redes sociais para
conseguir 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

