
Possessive pronouns
Usando pronomes para indicar posse



Podemos usar pronomes possessivos para indicar posse, 

pertencimento de algo a alguém. Ele é usado no lugar do 

adjetivo possessivo + substantivo para evitar repetição.

Vamos ver uns exemplos?

Como usamos possessive pronouns para evitar repetição 

do substantivo, a coisa sobre a qual está sendo indicada 

a posse precisa ter sido mencionada anteriormente.



Your cat is black.

My cat is white. 

Seu gato é preto. 

Meu gato é branco.

Seu gato é preto, 

o meu é branco.

Your cat is black, 

mine is white.



This is not my umbrella.

Is this your umbrella?

Este não é o meu guarda-chuvas. 

Este é o seu guarda-chuvas?

This is not my umbrella.

Is this yours?

Este não é o meu guarda-chuvas. 

É seu?



Whose bike is this? 

Is this his bike?

De quem é esta bicicleta?

Esta bicicleta é dele?

De quem é esta bicicleta?

É dele?

Whose bike is this? 

Is this his?



His baby is a girl.

Her baby is a boy.

O bebê dele é uma menina.

O bebê dela é um menino.

His baby is a girl.

Hers is a boy.

O bebê dele é uma menina.

O dela é um menino.



Her bag is pink.

Our bag is blue.

A mala dela é amarela.

A nossa mala é azul.

Her bag is pink.

Ours is blue.

A mala dela é amarela.

A nossa é azul.



Minha bicicleta é preta.

A bicicleta de vocês é rosa.

My bike is black.

Yours is pink.

Minha bicicleta é preta.

A de vocês é rosa.

My bike is black.

Your bike is pink.



My apartment is on the second 

floor.

Their apartment is on the first.

Meu apartamento é no segundo andar.

O apartamento deles é no primeiro.

My apartment is on the second 

floor.

Theirs is on the first.

Meu apartamento é no segundo andar.

O deles é no primeiro.



My shirt is white.

Your house is big.

His book is new.

Her dog is black.

Its bone is old. 

Our books are old.

Their house is near the stadium.

The white shirt is mine.

The big house is yours.

The new book is his. 

The black dog is hers.

*Normalmente, não se usa possessive pronouns para IT.

The old books are ours.

The house near the stadium is theirs.



Pega essa 
dica!Para aumentar o seu vocabulário, você pode escolher 

uma cena (máximo 5 minutos) de um filme ou de um 

episódio de série e assistir com a legenda em inglês. 

Então, pode selecionar 5 palavras novas, anotar a

frase em que são usadas e procurar o significado e a 

pronúncia delas no dicionário. 

Lembre-se de usar essas palavras novas sempre que 

possível para que elas sejam aprendidas com mais 

facilidade e passem a fazer parte do seu dicionário 

pessoal de inglês.
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