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CORRESPONDE AO ADJUNTO DE POSSE QUE OCORRE
ENTRE SUBSTANTIVOS, ISTO É, O POSSUIDOR E O ELEMENTO
POSSUÍDO SÃO ORGANIZADOS NUMA EXPRESSÃO MEDIADA
PELO INDICATIVO DE POSSE ( ‘S OU ‘ ).
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VAMOS ALMOÇAR NA LANCHONETE DO MCDONALD’S
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Sempre acrescente o ‘s no final da palavra que indica a quem pertence a posse.

EXEMPLOS:

• my grandfather‘s farm = a fazendo do meu avô

• Sandra‘s flight = o voo da Sandra

• her sister‘s boyfriend = o namorado da irmã dela

• the cat‘s tail = o rabo do gato

• the dog‘s paw = a pata do cachorro
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Antigamente, ensinava-se que o Genitive Case deveria ser usado apenas
com pessoas e animais. Mas, a verdade é que podemos usá-lo também com
corpos celestes, mundo, períodos de tempo, países, empresas e outros:

EXEMPLOS:

today‘s paper = o jornal de hoje
the company‘s president = o presidente da empresa
Brazil‘s economy = a economia do Brasil
the world’s climate = o clima do mundo
Saturn‘s rings = o anéis de Saturno
an hour’s work = trabalho de uma hora
tomorrow’s test = a prova de amanhã
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Quando o nome de quem possui terminar em “s”, há duas possibilidades: 
colocar apenas o ‘ ou colocar o ‘s. Veja:

•Jones’ house ou Jones’s house = A casa do Jones

•Santos’ company ou Santos’s company = A empresa do Santos
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Quando o possuidor estiver no plural basta acrescentar o ( ‘ ):

EXEMPLOS:

•the boys’ grandma = a avó dos garotos

•the computers’ wires = os fios do computador

•the workers’ timetable = o horário dos trabalhadores

•the birds’ nests = os ninhos dos passarinhos
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Para indicar que algo pertence a duas pessoas deve-se colocar o ‘S apenas no
segundo possuidor:

EXEMPLOS:

Richard and his wife’s life = a vida do Richard e da esposa dele

Carol e João‘s apartment = o apartamento da Carol e do João
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Mas, para indicar que estamos falando de coisas diferentes que pertencem a
pessoas diferentes, devemos acrescentar o ‘s aos dois possuidores:

EXEMPLOS:

dad‘s and mom‘s company = a empresa do papai e (a empresa) da mamãe
[são duas empresas]

men’s and women’s clothes = roupas de homens e (roupas) de mulheres [são
diferentes tipos de roupas]
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1) REESCREVA AS SENTENÇAS UTILIZANDO O GENITIVE CASE:  

a) The cellphone of the boy is not working well.

b) The eye of the tiger is yellow.

c) The secretaries of the doctors are very respectful.

d) The toys of the children aren’t here.

e) The party of yesterday was awesome.
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2) VERTA PARA O INGLÊS UTILIZANDO O GENITIVE CASE:  

a) o e-mail de Paul

b) atores de Hollywood

c) a família da minha cunhada 

d) os olhos de Joe e Mary são verdes 

e) A mãe de Ana e Rafaela está aqui 
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TRADUZA AS EXPRESSÕES FORMADAS 
COM O GENITIVE CASE:  

a) For goodness' sake! / For 
heaven's sake! 

b) For charity's sake! 

c) athlete's foot

d) Right in the bull's eyes! 

e) For donkey's years! 
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