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They are talking about modern ___________ 
ideas.

a) people
b) of people
c) people'
d) people's

D
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 POSSESSIVE CASE(COMO USAR?)
REGRAMENTO
EXAMPLES
EXERCISE
HOMEWORK

VAMOS REVISAR ESTE CONTEÚDO????
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  Apóstrofo???
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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 terminados 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´

C
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ATIVIDADE
2 - (ESAN – SP) Hamlet is one of _________ tragedies

a) Shakespeare
b) Shakespeare’s
c) Shakespeares
d) Shakespeares’s
e) Shakes´speares
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ATIVIDADE
3 - (FMU – SP) This is _______________

a) Mr. Smith’s hat
b) Mr. Smith’s hat’s
c) The hat of Mr. Smith’s
d) The Mr. Smith’s hat
e) Mr´s Smith hat
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ATIVIDADE
4 - (FAAP – SP) Choose the correct answer

a) The father of Henry and John is in Germany
b) Henry and John’s father is in Germany
c) Henry’s and John’s father is in Germany
d) Henry’s and John father is in Germany
e) Henry and John father´s is Germany
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ATIVIDADE
5 -(adaptada) Quanto às frases:
I)   Pedro’s and Paulo songs. They is singers.
II)  The childrens’s aunt was present
III) The girls’s dolls is cheap
a) A I está errada
b) A I e a III estão corretas
c) A I está correta
d) Todas estão corretas
e) Todas estão incorretas
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ATIVIDADE
6 - (ALFENAS) Assinale a correta quanto ao caso genitivo

a) Joe’s and Peter’s father is a good man
b) Joe and Peter’s father is a good man
c) Joe and Peter’s fathers are good man
d) Joe’s and Peter’s fathers are good man
e) Joe’s and Peter’s fathers is a good man
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(UEM – PR) “Is this your car ?”
                            “No, it‟s not. It’s ________”
a) John’s
b) Of John’s
c) The John’s
d) Of the John
e) John
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CONTEXTUALIZAÇÃOCONTEXTUALIZAÇÃO

SOURCE: IMAGE FROM INTERNET
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Preposição é uma palavra ou grupo de 
palavras que liga dois ou mais termos da 
oração e que estabelece entre si algumas 
relações. Nessas relações, um termo 
explica ou completa o sentido do outro. 

O QUE É UMA PREPOSIÇÃO?
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DURING = durante
BEFORE = antes (de)
AFTER = depois (de)

SINCE = desde
FROM = de, desde

TO = para, até
ON = em, sobre, em cima de

UNTIL = até
UPON = depois de, após

THROUGH = através
BY = por
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ON = sobre
BEHIND = Por trás
IN = em, dentro de

OVER = sobre, acima de
IN FRONT OF = em frente 

de
BETWEEN = entre
ABOVE = acima de
BELOW = abaixo de

NEAR = perto de, próximo a
THROUGH = através
BESIDE = ao lado de
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AROUND = ao redor de
AGAINST = contra
ACROSS = através

INTO = em, para dentro
ON = para

OFF = fora (de), longe de
FROM = de (origem)
DOWN = para baixo

UP = para cima
TOWARDS = em direção a

AWAY FROM = longe de, afastado 
de
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Quando usar IN, ON e AT?

As preposições IN, ON e AT apresentam 
usos variados na língua inglesa. No 
entanto, destacam-se por seu emprego 
relacionados com TEMPO e LUGAR. 
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AT = horas e momentos

ON = Dias da semana, dias específicos e datas

IN = Séculos, décadas, anos, estações do ano, meses, 
semanas

T  E M P O
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AT = lugares específicos e endereços completos (rua ou 
avenida + Nº)

ON = ruas, avenidas, praças e andares

IN = Continentes, países, partes dos países, estados, 
cidades, partes das cidades

L U G A R
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E  X  E  R  C  I  S  E  S
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INDIQUE A ALTERNATIVA QUE CONTÉM O USO ADEQUADO DAS 
PREPOSIÇÕES IN, ON, AT:
1. Class starts ______ 7:00 p.m. today.
a) AT
b) IN 
c) ON

2. They go to class ______ Mondays, Wednesdays, and Fridays.
d) AT
e) IN 
f) ON

AT

ON
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3. There are no classes ______ summer.
a) AT
b) IN 
c) ON

4. Elizabeth likes to take a nap ______ noon.
d) AT
e) IN 
f) ON

IN

AT

34



5. Russia was the World Cup host nation______ 2018.
a) AT
b) IN 
c) ON

6. He will be 21 years old ______ September 4, 2017.
d) AT
e) IN 
f) ON

IN

ON
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7. We like to ski ______ the Swiss Alpes.
a) AT
b) IN 
c) ON

8. Today the kids are going to be ______ school all day long.
d) AT
e) IN 
f) ON

AT

IN
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9. Linda will be living ________ New York next year.
a) AT
b) IN 
c) ON

10. My favorite Dance music group is “2 brothers ______ the 
fourth floor.”
d) AT
e) IN 
f) ON

IN

ON
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11. ______ downtown, I go to the gym.
a) AT
b) IN 
c) ON

12. Sherlock Holmes lives ________ 221-B, Baker Street.
d) AT
e) IN 
f) ON

IN

AT
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TEXT STUDY AND VOCABULARY
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TEXT STUDY AND VOCABULARY

A tirinha ironiza uma suposta característica dos ingleses: 
 
A) o apreço pela história das invasões bárbaras. 
B) a admiração pela família real. 
C) o valor que atribuem aos seus jardins. 
D) o cuidado com a preservação de seus edifícios históricos.
E) a intolerância aos imigrantes. 
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     TEXT STUDY AND VOCABULARY
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    TEXT STUDY AND VOCABULARY

 O autor do texto 
 
A) fez o que era normal para os jovens japoneses na época, abrindo 
uma loja de discos.
B) fez o que era normal para os jovens japoneses, mas em uma ordem 
totalmente diferente.
C) queria viver feliz ouvindo música o dia todo, sem trabalhar. 
D) queria ganhar dinheiro trabalhando só com música e viver feliz.
E) tomou uma atitude não pensada antes de abrir o seu próprio 
negocio.
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   TEXT STUDY AND VOCABULARY
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   TEXT STUDY AND VOCABULARY

De acordo com o texto, 
 
A) estatísticas indicam que a evolução tecnológica não influi no aumento de 
peso das pessoas. 
B) estatísticas não mostravam a existência de obesidade 50 anos atrás. 
C) de acordo com a Organização Mundial de Saúde, o crescimento da 
obesidade está restrito a algumas partes do mundo. 
D) a Organização Mundial de Saúde previu que haveria no mundo mais de dois 
bilhões de pessoas acima do peso até 2015. 
E) estatísticas indicaram que em 2015 haveria no mundo o dobro de obesos 
em relação a 2005.
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   TEXT STUDY AND VOCABULARY

De acordo com o texto, 
 
A) estatísticas indicam que a evolução tecnológica não influi no aumento de 
peso das pessoas. 
B) estatísticas não mostravam a existência de obesidade 50 anos atrás. 
C) de acordo com a Organização Mundial de Saúde, o crescimento da 
obesidade está restrito a algumas partes do mundo. 
D) a Organização Mundial de Saúde previu que haveria no mundo mais de dois 
bilhões de pessoas acima do peso até 2015. 
E) estatísticas indicaram que em 2015 haveria no mundo o dobro de obesos 
em relação a 2005.
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    TEXT STUDY AND VOCABULARY
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    TEXT STUDY AND VOCABULARY

A tirinha acima denuncia
 
A) o problema da automedicação por parte dos pacientes.
B) o aumento do uso da internet para pesquisas diversas.
C) a busca de diagnósticos e soluções para problemas médicos através 
da internet.
D) a confiança dos pacientes nos diagnósticos dados pelos médicos.
E) a interferência dos pacientes nas tomadas de decisão dos médicos.
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4) We sometimes go on holiday ___ winter.
A) IN
B) ON
C) AT

2) Your books are ___ the chair.
A) IN
B) AT
C) ON

3) I met her ___ the party last night.
A) AT
B) IN
C) ON

A

C
A
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A

A maçã e o livro 
estão ..... A mesa. 
Marque a preposição 
que em Inglês 
completaria 
corretamente a 
sentença.

a) On 
b) In 
c) At

Source: Image from Internet
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C
SOURCE: IMAGE FROM INTERNET

A PREPOSIÇÃO QUE INDICA 
A POSIÇÃO QUE A MENINA 
OCUPA É

A) ON

B) AT

C) UNDER
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1) Class starts ______ 7:00 p.m. today.
A) AT
B) IN
C) ON

2) They go to class ______ Mondays, Wednesdays, 
and Fridays.
A) ON
B) IN
C) AT

MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

AT

ON

EXERCISE
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3) There are no classes ______ summer.
A) AT
B) IN
C) ON

4) Elizabeth likes to take a nap ______ noon.
A) ON
B) IN
C) AT

MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

IN

AT
52



5) Every year I go on vacation ______ August.
A) AT
B) IN
C) ON

6) He will be 21 years old ______ September 4, 
2017.
A) ON
B) IN
C) AT

MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

IN

ON
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5) We like to ski ______ winter.
A) AT
B) IN
C) ON

6) Today the sun sets ______ 8:15 pm.
A) ON
B) IN
C) AT

MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

IN

AT
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Marque a preposição que complete a lacuna corretamente

1)______ Monday mornings I go to the gym.

a)IN
b)ON
c)AT

2) She plants vegetable seeds ______ April.

a)ON
b)AT
c)IN

ON

IN
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QUAIS PREPOSIÇÕES DEVERIAM SER USADAS PARA INDICAR

A)EM FRENTE DE
B)ATRÁS DE
C)ENTRE DOIS
D)ENTRE VÁRIOS
E)SOBRE
F)ACIMA (SEM CONTATO)
G)EM CIMA
H)EM BAIXO
I) DENTRO
J)DO LADO DE DENTRO
K)DO LADO DE FORA

Resposta:
In front of
Behind
Between 
Among
Above ou Over
On
Under 
In
Inside 
Outside 
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TEXT STUDY
VOCABULARY

LINKING WORD (DEFINIÇÃO/USO)
EXAMPLES
ATIVIDADES

ATIVIDADES PARA CASA
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