Mister Flow
apresenta:

Seu guia Flow de
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Exemplos de uso
Dicas especiais
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Hey, hey, my friend!
Seja muito bem vindo ao seu novo guia sobre Preposições em Inglês!
Eu sei que esse é um assunto meio complicado e tenho
certeza de que você já ficou confuso com aquele bando
de diferenças entre IN, ON, e AT... Ou se confundiu na
hora de usar FOR e TO... E que já enrolou a língua pra
falar THROUGH!
Você sabia que
PREPOSIÇÕES SÃO CONSIDERADAS UM DOS ASSUNTOS
MAIS DIFÍCEIS DO INGLÊS?
Pois é! Mas tem um jeito de simplificar esse processo, e
o segredo é...

Seguir o Flow!
E nós, da Flow, vamos te ajudar a criar uma nova conexão
com as preposições para que elas se tornem nossas
parceiras nessa caminhada para nos comunicarmos em
Inglês cada vez mais e cada vez melhor!
E a primeira coisa a se saber é:

O que é, e para que serve uma
preposição?
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De acordo com o Merriam-Webster, nosso dicionário favorito aqui na Flow:

Se você analiar as frases abaixo, vai perceber esse padrão acontecendo:

This actor is FROM India.
I’ll wait UNTIL my phone is fully charged BEFORE I leave TO the
oﬃce.
AFTER you finish this ebook, send us a message talking ABOUT
your experience.
“Preposições mostram direção, lugar, tempo, ou
introduzem um objeto. Elas normalmente são seguidas
de um Objeto – um substantivo, uma frase substantiva,
ou pronome...”

OU SEJA:
Elas são a ponte que conectam os OBJETOS aos VERBOS, normalmente.

We should travel TO a diﬀerent country this year.

Então vamos explorar as preposições que mais usamos no Inglês e entender melhor suas
funções e diferenças. Vamos expandir nossas possibilidades!

Na frase:

I want to dance with you tonight.

A preposição é WITH, que conecta “dance” à ideia que
o complementa, o pronome YOU.
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TO INFINITY AND BEYOND!

ONDE
Essa é a ideia aqui. Vamos usar as Preposições para
mostrar a posição, para mostrar o lugar de alguma
coias ou pessoa. E o melhor exemplo aqui é:

The book is ON the table.

In
Out
On
Under
Above
Below
Around
Through
Across
Opposite to
Among
Between

Essa é uma frase que nem precisa traduzir, né!? Parece
que estamos falando Portugês de tão comum que ela é.
Mais famosa até do que “What’s your name?”

E o importante aqui é pensarmos... Onde está o livro? A
preposição ON mostra que o livro está NA mesa. EM
CIMA da mesa, certo?
Mas essa não é a única opção pro nosso livro. Vamos
expandir nosso vocabulário e descobrir mais
possibilidades para falar sobre onde estão as coisas:

Behind
In front of
Beside
To the left
To the right
.
.
.

E, uma ótima ideia é explorar alguns exemplos juntos:

Where are my shoes?
- I think they are UNDER the bed.
Is the new oﬃce NEXT TO the subway station?
- Yes, it is IN FRONT OF the station! So practical.
Man, it will take hours to find Betty AMONG all of these people.
She should have stayed TO THE RIGHT of this food stand, but
now I have to look AROUND to find her.
Did you park the car in the garage?
- No, it is parked ON the street, BETWEEN those black cars.
I have a very nice picture of a plane passing ABOVE the lagoon
during the sunset. It is one of my favorites IN this album!

E aí... Conseguiu entender todos os exemplos?
Vale lembrar que o segredo aqui é mostrar ONDE estão as pessoas
ou coisas. Se você fixar essa ideia, vai ser muito simples colocar
essas Preps na sua rotina.

A parte que mais confunde é a diferença
entre IN, ON, e AT.

Vamos resolver isso!
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Quando pensamos em Preposições, existe uma diferença
MUITO grande entre Inglês e Português.
Em Portugês, nós costumamos usar a MESMA PREPOSIÇÃO para várias ideias
diferentes, enquanto em INGLÊS, a maioria das preposições é mais específica.
E é isso que acontece com IN, ON, AT.

Se todas podem ser usadas para falar de "EM", cada opção vai ser usada com informações
diferentes. Vamos deixar os nomes e termos gramaticais de lado agora e observar alguns
exemplos pra facilitar a conexão das ideias:

At home

At the oﬃce

At the mall

...

At my parents’

Existem funções individuais:

On the go
In - dentro
On - sobre / em cima

On the street
In downtown

Mas elas também compartilham uma mesma ideia:

In, On, At = Em

On Instagram

On the news
In São Paulo

In a restaurant

On the bus

In a hotel

In the US

On tv

In the park

In the taxi

...
...

In the library

Claro que esses são somente alguns exemplos, e você vai descobrir muitas outras possibilidades
o tempo todo. O importante é perceber que AT tem opções mais limitadas porque fala de lugares
mais específicos, com informação mais completa, enquanto IN deixa as coisas mais genéricas, e
ON fica no meio termo.

She is IN São Paulo. = Ela está EM São Paulo.
I think we are ON diﬀerent streets. = Eu acho que estamos EM ruas diferentes.

Isso funciona para quando estamos falando sobre TEMPO também.

Will you be AT home later? = Você estará EM casa mais tarde?
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Falando nisso...

QUANDO
O mindset aqui é bem parecido com o anterior, porém estamos
falando do QUANDO de alguma coisa.
Lembra da ideia de Preposições serem como pontes? Pode ver
que agora estão conectando as ações aos momentos em que
acontecem.

As preposições mais comuns de serem usadas aqui são:

E tudo fica mais fácil com alguns exemplos, né!?

I study English SINCE 1998.
Flow exists FOR more than 6 years. It was
created IN 2012, ON July 16th.
BEFORE finishing this lesson, you should watch the
Video Review. And AFTER, remember to practice with
the exercises!
He will continue his course UNTIL next February.
Then, he will travel to the US.
They need to finish this lesson BY the
weekend, BEFORE the exam.

Fica mais fácil de entender assim. Mas, algumas ainda confundem muita
gente porque são mais específicas do que em Português.

Vamos falar mais uma vez sobre IN, ON, AT.

In
On
At
By
Until
After
Before
For
Since
.
.
.

E aproveitamos para explorar as diferenças entre UNTIL e BY,
e entre SINCE e FOR.

IN, ON, e AT seguem o mesmo esquema anterior. AT mais específico, ON no
meio termo, e IN mais genérico.

At 5pm

At lunchtime

At midnight

At night

...

On March 19th
On the first day of classes
On Friday
On his birthday
...

In the morning
In Summer

In the end
In 2019

In March

...

In the meanwhile
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Já a diferença entre UNTIL e BY acontece porque, em Português, as duas podem ser entendidas
como "ATÉ". Mas UNTIL mostra um jeito de usar essa ideia, e BY outro.

Quando falamos de FOR e SINCE, a diferença é como o tempo vai ser mostrado.

I will wait UNTIL 5pm. After, I have to go.
(Eu esperarei ATÉ 5pm. Depois, eu tenho que ir.)

I study English FOR 1 year.
(Eu estudo Inglês POR 1 ano.)

Mostra um período contínuo de tempo. Esperei das 2 até 5 da tarde, por exemplo.

FOR mostra a ideia de quanto tempo passou. De quanto tempo uma
atividade acontece desde seu início.

We have to finish the project BY Friday.
(Nós temos que terminar o projeto ATÉ Sexta.)

I study English SINCE 2018.
(Eu estudo Inglês DESDE 2018.)

Mostra uma deadline, um prazo. Você tem até Sexta pra terminar.
Pode ser antes disso, mas depois disso já estoura seu prazo.

Já SINCE conecta a atividade à data de início. Pra saber quanto
tempo passou, precisamos fazer umas continhas.

Vale lembrar que o “ATÉ” pode ser traduzido de 4 maneiras diferentes em Inglês, então fique
ligado pra não deixar ninguém confuso quando estiver falando, nem ficar confuso com o que
estiver lendo ou ouvindo.

Mais uma vez… quanto mais você usar, mais confortável vai se sentir com
essas ideias e diferenças.
E ainda temos mais algumas preposições a explorar.
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ATÉ

Until
By
Even
Up to

Let’s go!

OUTRAS OPÇÕES
Agora é hora de abrir a mente de deixar as Preps rolarem.

To
From

Já falamos das que se conectam com LUGAR… das que conectam-se com
TEMPO…

With
Without

Temos outras opções também, e vamos focar aqui nas mais comuns pra não
complicar seus estudos.

For
Against

Vale lembrar que nosso canal é aberto. Se ficar com alguma dúvida, fale com
a gente por Instagram, WhatsApp, Discord… Aonde você preferir!

Of
About
As
Like
Along
Beyond
But
Besides
Off

Mande-nos uma
mensagem!

Per
.
.
.

PONTE
Lembre-se dessa ideia que tudo fica mais simples.
Vamos ver essas conexões nos exemplos:

In my family, everybody dislikes Carnaval BUT me.
She walks her cat LIKE people usually do with dogs.
If you have any questions ABOUT this topic, send a message
TO us.
We’ve been friends FOR a long time already.
Many people are AGAINST the legalization of marijuana.
What about you?
It’s diﬃcult to imagine life WITHOUT smartphones today.
How many hours do you study PER month?

Tranquilo?
Então vamos seguir para a parte final do nosso ebook porque temos
uma surpresa muito boa esperando você no final desse ebook!

Mas antes...
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Existem algumas coisinhas sobre as
Preps que merecem atenção especial.

Quatro diferenças entre o Português e o
Inglês que confundem muita gente e
fazem das preposições um grande
problema para a maioria das pessoas
que estudam Inglês.

E que vamos te ajudar a entender em
uma só página!

Are you ready!?
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Já falamos disso:

Existe uma conexão muito forte das
preposições com os verbos em Inglês. Em
Português, costumamos usar as Preps
livremente nas frases enquanto em Inglês elas
tendem a estar sempre ao lado dos verbos

Preposições em Inglês tendem a ser mais
específicas do que em Português, por isso é
importante pensar em qual é a melhor ideia para
cada situação.

Quando conectamos verbos APÓS as Preps,
os verbos aparecem numa forma especial,
usando o -ING.
AFTER reading this ebook, participate on
the Webinar.
DEPOIS de ler esse ebook, participe no
Webinário.

1 2
3 4

What are you talking ABOUT?
SOBRE o que vocês estão falando?

Em Português, nós podemos
transformar Preps e Artigos em uma só
palavra. Essa é uma possibilidade que
NÃO EXISTE em Inglês.
EM+A = NA
PARA+O= PRO
EM+UM=NUM
...

IN+THE = IN THE
TO+THE = TO THE
IN+A = IN A
...

10

CURTIU AS DICAS !?
Então vem ser mais Flow
comigo!
Agende uma aula experimental GRÁTIS pelo site
e aproveite para seguir a Flow nas redes sociais.

contato@flowidiomas.com.br

14 99169-6655

