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Escreva as formas irregulares de plural dos substantivos listados:   
a) CHILD __________________________
b) OX __________________________
c) DIE __________________________
d) MOUSE __________________________
e) LOUSE __________________________
f) TOOTH __________________________
g) GOOSE __________________________
h) FOOT __________________________
g) WOMAN __________________________
h) MAN __________________________

RESPOSTA:
CHILDREN
OXEN
DICE
MICE
LICE
TEETH
GEESE
FEET
WOMEN
MEN

2



TEXT STUDY
VOCABULARY
GENITIVE CASE (DEFINIÇÃO/USO/
FORMAÇÃO)

EXAMPLES
ATIVIDADES
ATIVIDADES PARA CASA
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CONTEXTUALIZAÇÃO
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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 ‘ ).

GENITIVE CASE 
(CASO POSSESSIVO)
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EXEMPLO:
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VAMOS ALMOÇAR NA LANCHONETE DO MCDONALD’S

EXEMPLO:
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REGRA GERAL

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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NOMES TERMINADOS EM “S”

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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POSSUIDOR NO PLURAL

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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DUPLA POSSE

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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E X E R C I S E S
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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 teacher of  the kids had a baby.

The boy's cellphone is not working.

The tiger's eye is yellow.

The doctors' secretaries are very respectful.

The kids' teacher had a baby. 
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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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TEXT STUDY
VOCABULARY
PREPOSITION (DEFINIÇÃO/USO)
EXAMPLES
ATIVIDADES
ATIVIDADES PARA CASA
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