
Expressando 
posse em inglês.
Possessive adjectives and the Genitive 

case (’s).



Existem algumas maneiras de expressar 

posse em inglês. Podemos usar os pronomes 

possessivos, que em inglês são chamados de  

possessive adjectives  (my, your, his, 

her, its, our, their).

Veja no exemplo a seguir:



“This is Kate. This is her brother Phil and this is their

friend, Tom. (Esta é a Kate. Este é o irmão dela, Phil e 

este é o amigo deles, Tom.)”

O pronome possessivo “her” (dela) corresponde ao 

pronome pessoal “She” (ela) e o pronome possessivo 

“their”(deles) corresponde ao pronome pessoal “they” 

(eles).

Veja todos os pronomes pessoais e seus pronomes 

possessivos correspondentes na tabela a seguir:



you your

they their

Subject
Pronouns

Possessive
adjectives

I my

you your

he his

she her

It its

we our



Há também outra forma de expressar posse em 

inglês: o “Genitive case” também conhecido como 

“Possessive case”. Você pode não ter ouvido 

esses nomes mas provavelmente já se deparou com 

aquele “apóstrofo + s” ao final de uma palavra e se 

perguntou “o que é esse ‘s aqui?”

A gente te explica:



Em português poderíamos dizer: 

“Este é o irmão da Kate, Phil e este é o amigo do

Phil, Tom.”

Usamos as preposições (da, do) para indicar posse.

Em inglês, para dizer esta mesma frase acima, 

falaríamos desta forma:

“This is Kate’s brother, Phil and this is Phil’s friend, 

Tom.”

Kate’s brother = irmão da Kate

Phill’s friend = amigo do Phill



Veja a seguir, mais exemplos do uso do

“Genitive ou Possessive case”. 



“This is Kate’s cousin, Sarah.”

(Esta é a prima da Kate, Sarah.)

“This is Kate’s sister, April.”

(Esta é a irmã da Kate, April.)



This is Kate’s cousin, Andrew.”

(Este é o primo da Kate, Andrew.)

“This is Kate’s grandmother, 

Evelin.”

(Esta é a avó da Kate, Evelin.)



“This is Kate’s grandfather, Jeremy.”

(Este é o avô da Kate, Jeremy.)0

“This is Kate’s father, Richard.”

(Este é o pai da Kate, Richard.)



“This is Kate’s mother, Amelia.”

(Esta é a mãe da Kate, Amelia.)

“This is Amelia’s sister and 

Kate’s aunt, Maggie.”

(Esta é a irmã da Amelia e tia 

da Kate, Maggie.)



“This is Kate’s uncle, Mark.”

(Este é o tio da Kate, Mark.)

“This is Kate’s niece, Charlize. 

She is April’s daughter.”

(Esta é a sobrinha da Kate, 

Charlize. Ela é filha da April.)



“This is Kate’s nephew, Ben. He is 

April’s son. ”

(Este é o sobrinho da Kate, Ben. Ele é 

o filho da April.)

“This is Ben’s dog, Dexter.”

(Este é o cachorro do Ben, Dexter.)



Your mother’s father is your grandfather.

Your mother’s sister is your aunt

Your mother’s brother is your uncle.

Your mother’s mother is your grandmother.

Your mother’s son is your brother.

Your mother’s niece and 

nephew are your 
cousins.

Your mother’s daughter is your sister.



Você sabia?

É possível dizer “the mother of Kate” (a mãe da Kate), MAS para falar como um 

nativo da língua inglesa, prefira usar o apóstrofo + s. Gramaticalmente estaria 

correto mas não é a maneira como um nativo costuma falar. 

Quando a palavra que antecede o apóstrofo termina em “s”, não precisamos 

adicionar o apóstrofo + s. Adicionamos apenas o apóstrofo como no exemplo a 

seguir:

“This is Charles’ sister.”
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