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Introdução
Um assunto que pode trazer (e traz)  
muitas dúvidas para quem está  
aprendendo inglês é o uso das  
“prepositions” (preposições). Para quem 
não sabe, as preposições servem para 
ligar os termos dentro de uma frase ou 
entre orações. Elas estabelecem uma 
coesão, facilitando que as pessoas  
entendam o que você está dizendo. Nos 
exemplos a seguir, temos 3 preposições 
- “on”, “in” e “at” -, e a dúvida é: falamos 
“on the weekend”, “in the weekend” 
ou “at the weekend”? Para esclarecer 
essa e outras dúvidas sobre esse  
assunto, a EF English Live preparou este 
guia para tornar o aprendizado dessas  
palavras algo fácil e dinâmico. Leia  
o guia e aprenda como usar as  
preposições com expressões de tempo 
e lugar, além de ampliar o seu vocabulário 
com palavras novas.

Aproveite a leitura!



On
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Use “on” (em, no) para datas, dias da semana e uma parte 
específica de um dia específico. Veja os exemplos: 
 
Dias da semana:
• On Sunday. 
(No domingo.) 
• On Monday.
(Na segunda-feira.)
 

 
Datas: 
• On December, 25th.
(No dia 25 de dezembro.) 
• On  the 14th of July.
(No dia 14 de julho.)

Vamos começar pelas preposições que são relacionadas ao tempo em que algo 
acontece. O uso das preposições pressupõe um conhecimento da língua, para assim 
saber qual é a mais adequada em cada situação. Muitas delas possuem o mesmo 
sentido, mas possuem também regras de uso. As preposições de tempo que veremos 
são:  
 

 
Elas não são as únicas usadas com esse propósito e nem sempre são usadas para 
se referir ao tempo. Como você verá, elas aparecerão em outros contextos mais para 
a frente. 

• On • At • In • After/ Before • By

Preposições de tempo
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 Horários: 
 • At 12 o’clock.  
(Ao meio-dia.)  
 • At midnight. 
(À meia-noite.) 
• At 5 o’clock.  
(Às 5 horas.) 
 
Feriados: 
• At Christmas.
(No Natal.)
• At Labor Day.
(No dia do trabalho.) 

Frases fixas: 
• At the end of the week.
(No final da semana.)
• At the same time.
(Ao mesmo tempo.)
• At the present moment.
(No presente momento.)

O “at” (em, ao), para falar sobre o tempo, é 
usado com horários do dia, feriados e frases 
fixas, que não mudam.At

Parte específica de um dia específico: 
• On the morning of your first day at school.
(Na manhã do seu primeiro dia na escola.)
• On the afternoon of Valentine’s Day.
(Na tarde do dia dos namorados.)
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Usamos “in” com meses e anos, tempo de espera ou prazo para 
começar algo, estações do ano e partes do dia (que, ao contrário 
do que acontece com “on”, não é parte de um dia específico, 
mas de um dia qualquer).  
 
Confira nossos exemplos.

Meses e anos: 
• In August.
(Em agosto.)
• In 2002.
(Em 2002.)
• In January.
(Em janeiro.)
• In 1991.
(Em 1991.)

Tempo de espera/ Prazo para começar algo: 
• I’ll be there in two hours.
(Estarei lá em duas horas.) 
• Wait for me, I’ll help you in a minute.
(Espere por mim, eu vou ajudar você em um minuto.)

Partes do dia (um dia não especificado): 
• In the morning.
(De manhã.)
• In the afternoon.
(De tarde.)
• In the evening.
(À noite.)

Estações do ano: 
• In the summer.
(No verão.) 
• In the winter.
(No inverno.)
• In the spring.
(Na primavera.)

In
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Essa é a última preposição que iremos tratar que se refere ao 
tempo. O “by”, que significa “até”, é usado para falar até  
quando algo deve acontecer – funciona como se fosse uma 
previsão, um possível prazo para que algo aconteça ou seja 
concluído.

• I will be there by tomorrow.
(Estarei lá até amanhã.)
• They will be ready by then.
(Eles estarão prontos até lá.) 
 
É possível reparar que as preposições “in”, “on” e “at”, às vezes, aparecem com 
traduções iguais, como “no, em, ao”, mas isso não significa que você possa substituir 
uma pela outra. Veja as regras de uso em que cada uma é aplicada, siga-as e você vai 
se sair bem!

Before
After

By

Essas duas preposição são complementares. A primeira significa “antes”, e a  
segunda, “depois”. O uso delas também é bastante específico e não costuma 
variar de um contexto para o outro. Confira os exemplos:

After: 
 
After the concert, I went back home.
(Após o show, eu voltei para casa.) 
 
I had a shower after dinner.
(Eu tomei banho depois do jantar.) 
 
I’ll go after you.
(Eu vou depois de você.)

Before: 
 
I have to tell you this before I  
forget.
 
(Eu tenho que falar isso para você  
antes de eu esquecer.) 
 
Before this day I had never been  
to a chinese restaurant.
(Antes desse dia, eu nunca tinha ido  
a um restaurante chinês.)
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Preposições de Lugar 

Existem diversas preposições para indicarmos lugares. Elas são mais fáceis de  
entender, pois você usa cada uma de acordo com a posição que pretende indicar. 
Separamos algumas para você compreender sua utilização, além de ajudar você a 
ampliar o seu vocabulário. 

On
• Your notebook is on the desk.
(Seu caderno está em cima da escrivaninha.) 
• We’re on Park Avenue.
(Estamos na Park Avenue.) 
 
Quando quiser falar sobre um espaço físico maior e aberto, para dizer que alguém ou 
algo estava “em cima” daquele espaço, use “on” também: 
 
• She was on the beach.
(Ela estava na praia.)
• The balls are on the field.
(As bolas estão no campo.) 
 
O “on”, como convenção, aparece também em situações como essas:
• I left my suitcase on the bus.
(Eu deixei minha mala no ônibus.)
 
 • They are already on the plane.
(Eles já estão no avião.)

Use “on” para falar de ruas e avenidas ou para indicar  
que algo está “em cima”, na superfície. Veja: 
 
• There’s a bottle of water on the chair.
(Tem uma garrafa de água em cima da cadeira.)



6 7

Para dizer que algo está dentro de algum lugar, use “in”: 

• He’s in his room now.
(Ele está no quarto dele agora.)
• The pills are not in this drawer.
(As pílulas não estão nessa gaveta.)

O “at” é usado para indicar um local específico ou ponto fixo,  
interno ou externo. Em português, seria como os nossos “em, 
no”. Veja os exemplos: 
 
• I’ll meet you at the office.  
(Vou encontrar você no escritório.)

Também use “in” para falar de bairros, cidades, estados, países e continentes:

• They live in Australia.
(Eles moram na Austrália.)
• In Florida, the weather is fine.
(Na Flórida, o clima é bom.)

• They’re at the park. 
(Eles estão no parque.)
• They’re working at the store.
(Eles estão trabalhando na loja.)

Observe que bairros, cidades, estados e países ficaram com “in”. Ruas são ditas com 
“on”. Agora, endereços exatos, com número e tudo, são com “at”. 
 
Em alguns casos, “at” e “on” são usados na mesma situação, mas com ideias 
diferentes.  
 
• He is on the beach.
(Ele está na praia – de fato, na praia, com os pés na areia.)
• He is at the beach
(Ele está na praia – a tradução é igual, mas a ideia é que ele pode estar na praia  
ou só numa região que tem praia.)

In

At
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Usamos o “between” para indicar que algo ou alguém está “entre” outras duas coisas.  
É uma preposição com o uso bem específico. Perceba que costumamos usar sempre 
o referencial do objeto. Observe: 
 
• The store is between the bank and the drugstore.
(A loja fica entre o banco e a farmácia.)
 
• There’s nothing between my bed and yours.
(Não tem nada entre a minha cama e a sua.)
 
• I have to choose between a dress and a t-shirt.
(Eu tenho que escolher entre um vestido e uma camiseta.)

Como podemos ver, essa é uma preposição composta por três palavras, ou seja, é 
uma expressão. O “in front of” é usado para indicar que algo está “na frente de”  
alguma outra coisa.

• There is a car in front of our garage.
(Tem um carro em frente à nossa garagem.) 
 
• I work in front of a bookstore.
(Eu trabalho em frente a uma livraria.)
 
• I slept in from of the computer yesterday.
(Eu dormi em frente ao computador ontem.) 
 
Essas foram algumas preposições usadas para indicar a localização de pessoas e 
objetos em lugares, de estabelecimentos em ruas, entre outras opções. Certamente, 
essas não são as únicas, existem muitas outras que você pode aprender com o uso 
da língua e o aprendizado do vocabulário. Porém, estas são as principais e são um  
excelente começo.

Para demonstrar visualmente o uso das preposições de lugar, fizemos um quadro com 
imagens para aquelas preposições que podem ser usadas como determinantes de um 
objeto em um espaço restrito e específico. Confira nossos exemplos:

In front of

Between
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On
“The key is on the box” 
(A chave está em cima da caixa)

9

Between

Under

In front of

In

Behind

“The key is between the boxes” 
(A chave está entre as caixas)

“The key is under the box” 
(A chave está embaixo da caixa)

“The key is front of the box” 
(A chave está em frente à caixa)

“The key is in the box” 
(A chave está dentro da caixa)

“The key is behind the box” 
(A chave está atrás da caixa)



Está na hora de aprender mais
Venha para a EF English Live

Neste guia, você aprendeu o que são preposições e as duas situações principais  
em que elas são usadas: para falar sobre o tempo e para indicar lugares. Também  
mostramos suas regras e usos. Este é um tópico que cria bastante polêmica entre  
os estudantes do inglês, portanto, é importante que você dedique um tempo a elas  
e coloque seu conhecimento em prática. 

Para isso, venha para a EF English Live. Aqui, os alunos têm acesso à escola 24 horas 
por dia, 7 dias por semana, podendo estudar no iPad, tablet com Android, desktop  
ou notebook. A maior acessibilidade possível para você aprender inglês onde 
e quando quiser. Na EF English Live, você encontra aulas de conversação em grupo  
e pode praticar com alunos do mundo inteiro, com professores nativos e certificados. 
 
E aí, está preparado para ter o melhor ensino de inglês online do mundo?  
Conheça a EF English Live. 

Quer saber mais sobre as vantagens de estudar com a 
EF English Live? Fale já com um de nossos consultores 

acadêmicos, ligue para 0800 605 4646 (de segunda a sexta, 
das 9h às 21h; aos sábados, das 10h às 16h). 


