Nome ____________________________ Data ____________

Ao lado, em cima, à frente, atrás, dentro
1. Observa a imagem.

2. Liga.

a) O casaco amarelo está 

 em cima da cómoda.

b) O carro vermelho está 

 ao lado da cama.

c) O candeeiro está 

 dentro do roupeiro.

d) A viola está 

 à frente do roupeiro.

e) A camisola azul e branca está 

 em cima do tapete.

f) O casaco vermelho está 

 dentro da gaveta.

g) A cómoda está 

 em cima da cama.

3. Preenche os espaços com as palavras do quadro.
ao lado

em cima

à frente

atrás

dentro

a) O Rui está ____________________ da Sofia.

b) O Ivo está ____________________ da casa.

c) A Sofia está ____________________ da casa.

d) O balão está ____________________ de casa.

e) As velas estão ____________________ do bolo.

f) A borboleta está ____________________ da folha.

Soluções:
2. a) O casaco amarelo está dentro do roupeiro. b) O carro vermelho está em cima do tapete. c) O candeeiro está em cima da
cómoda. d) A viola está à frente do roupeiro. e) A camisola azul e branca está dentro da gaveta. f) O casaco vermelho está em
cima da cama. g) A cómoda está ao lado da cama.
3. a) ao lado; b) atrás; c) ao lado; d) dentro; e) em cima; f) à frente

Nome ____________________________ Data ____________

Onde está?
1. Observa a imagem.

dentro
ao lado
atrás
em cima
à frente

2. Responde às perguntas usando as palavras do quadro.
a) Onde está o sofá?
___________________________________________________________________________
b) Onde está a mesa grande?
___________________________________________________________________________
c) Onde estão as flores?
___________________________________________________________________________
d) Onde está o candeeiro?
___________________________________________________________________________
e) Onde está a janela?
___________________________________________________________________________

Soluções:
1 . Exemplos de resposta:
a) O sofá está à frente da janela./ O sofá está entre as duas mesas.
b) A mesa grande está à frente do sofá.
c) As flores estão dentro da jarra.
d) O candeeiro está em cima da mesa. / O candeeiro está ao lado da mesa.
e) A janela está atrás do sofá.

