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Some Prepositions of place (Algumas preposições de lugar) 

 
As prepositions of place expressam a ideia de localidade nas orações e, por 

isso, são essenciais para a construção de um discurso coeso e coerente, uma 
vez que as preposições, de maneira geral, ao acompanharem frases 
nominais, advérbios ou gerúndios, modificam o sentido desses elementos. Então, 
é preciso estar ciente da função que cada preposição tem para poder usá-la de 
maneira mais apropriada. Exploraremos neste texto as regras de uso 
das prepositions of place. Are you ready?  

 
Under – embaixo My cat loves staying under my bed. 

(Meu gato adora ficar embaixo da minha cama.) 

Behind – atrás de The car is parked behind the house. 

(O carro está estacionado atrás da casa.) 

Opposite – em frente de That’s right. The post office is opposite the museum. 

(Isso mesmo. Os correios ficam em frente ao museu.) 

Between – entre 
(duas coisas) 

You can sit between Bianca and Mark. 

(Você pode sentar-se entre Bianca e Mark.) 

In front of – em frente de My house is in front of the park. 

(Minha casa fica em frente ao parque.) 

Next to – próximo a There aren’t any restaurants next to our house. 

(Não há restaurantes próximos a nossa casa.) 

Fonte: https://mundoeducacao.uol.com.br/ingles/preposicoes-lugar-in-on-at.htm 
Veja a imagem abaixo para auxiliá-los melhor na compreensão das preposições de 
lugares. 

 

https://mundoeducacao.uol.com.br/ingles/adverbs.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/ingles/preposicoes-lugar-in-on-at.htm


 
Escolha a opção mais adequada utilizando "in front of, under, behind, on, 
next to". 
 
1. He is sitting [atrás] the house. (Ele está sentado atrás da casa) 
 
A. In front of 
B. Behind 
C. On 
D. Next to 
E. Under 
 
2. We are [na frente da] the school right now. (Estamos na frente da escola agora.) 
 
A. In front of 
B. Behind 
C. On 
D. Next to 
E. Under 
 
3. John is [ao lado da] the bed. (João está ao lado da cama.) 
 
A. In front of 
B. Behind 
C. On 
D. Next to 
E. Under 
 
4. We live [atrás da] the mountain. (Nós moramos atrás da montanha.) 
 
A. In front of 
B. Behind 
C. On 
D. Next to 
E. Under 
 
5. The book isn't [sobre] the green table. (O livro não está sobre a mesa verde.) 
 
A. In front of 
B. Behind 
C. On 
D. Next to 
E. Under 
 
6. There are magazines [embaixo] the bed. (Há revistas embaixo da cama.) 
 
A. In front of 
B. Behind 
C. On 
D. Next to 
E. Under 
 
7. Don't stand [ ao lado] the fridge. (Não fique ao lado da geladeira.) 
 
A. In front of 
B. Behind 
C. On 
D. Next to 
E. Under 

 


