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Escreva as formas de plural dos substantivos a seguir: 

A) MAN  ________________________ _______________________________________
B) GOOSE ________________________ ______________________________________
C) WIFE _______________________ ________________________________________
D) KNIFE_________________________ ______________________________________
E) STOMACH   ________________________ __________________________________
F) HERO  ________________________ ______________________________________
G) PIANO _________________________ _____________________________________
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 POSSESSIVE CASE(COMO USAR?)

REGRAMENTO

EXAMPLES

EXERCISE

HOMEWORK



• O caso genitivo em inglês é representado por (´S) ou apenas por
um apóstrofo (´) .

Ele exprime uma relação entre dois ou mais elementos, e essa
relação é principalmente uma relação de posse.

Apóstofro????
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Será???????
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•ESTRUTURA:

POSSUIDOR + ( ´S ) OBJETO POSSUÍDO

Example: 

•The book of the boy

The boy´s book

Qual seria a tradução para o exemplo acima?
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Uso do genitive case:

• Usa –se quando o possuidor for uma pessoa, ou animal, ou um
nome que represente um grupo de pessoas. Caso contrário, usa-se
a estrutura

• Substantivo + of + Substantivo
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Particularidades

1) O ´S é colocado após um nome possuidor no singular,mesmo que este
termine em S.

Example.

• The car of John

John´s car

• The ruler of Charles

Charles´s ruler
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genitive case

2) Substantivos no plural terminados em S recebem apenas o
apóstrofo para formar o caso genitivo.

EX. The toys of the girls - The girls ´ toys

• BUT

EX. The books of the children - The children´s book
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genitive case

3) Nomes próprios de vultos históricos, bíblicos ou pessoas famosas
terminadas em S apenas recebem o apóstrofo para a formação do
caso genitivo.

EX. The death of Jesus - Jesus´death

• BUT

EX. The house of Pablos FICA : PABLO´S ou PABLOS´ HOUSE ?
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genitive case

4) Nomes próprios de pessoas comuns, mesmo terminad os em S
recebem o ´S.

EX. The ruler of Charles – Charles´s ruler

5) Substantivos compostos recebem o ´S na última palavra.

EX. The broom of my mother- in – law

My mother-in –law´s broom.
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genitive case

5) Quando há mais de um possuidor para a mesma coisa possuída,
usa-se o ´S ou somente ` no ultimo nome empregado.

EX. The house of Peter and John FICA :

• Peter and John´s house.
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genitive case

6) Caso cada possuidor possua seu próprio objeto, então o ´S ou
somente ´ é empregado em todos os nomes.

EX. The goals of Messi and Daniel FICA:

• Messi´s and Daniel´s goals.
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genitive case

7) O caso genitivo também pode ser empregado para se referir a
lojas, consultórios ou outros lugares públicos, bem como fazer
menção a casa.

EX. I´m going to the BOB´s.

EX. We´ll dine at my aunt´s.

EX. She went to the doctor´s.
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genitive case

8) O caso genitivo também pode ser empregado para expressões de 
tempo,peso e medida.

EX. A hard day´s night.(tempo)

EX. A pound´s weight.(peso)

9) Algumas expressões idiomáticas. (´S)

EX. The Journey´s end.

EX. For God´s sake.
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1 -(FAAP – SP) Mary does not like her _____ clothes

a) brother

b) brothers’s

c) brother’s

d) of brother

e) brother´


