UME: 28 de Fevereiro
Componente curricular: Inglês
ROTEIRO DE ESTUDO - 9ºANO
Professora: Regina Guimarães
Data

Atividade


De 15/03 a
28/03



Pronome possessivo
e adjetivo possessivo
Pronome objeto e
pronome reflexivo

Orientação
Assistir ao vídeo postado no grupo do
WhatsApp com explicação do conteúdo e
orientação de como fazer as atividades.

Adjetivo Possessivo – Possessive Adjective
Está sempre ligado ao substantivo. Vem antes do substantivo e é usado para plural e
singular. Ex: Bill was promoted. His salary will increase.









I – My (meu/minha)
You – yours (teu-seu/tua-sua)
He – His (dele/seu)
She – Her (dela/sua)
It – Its (dele-dela/seu)
We Our (nosso)
You – Yours (vosso/de vocês)
They – Their (deles/delas)

Exercise
1- Complete com o adjetivo possessivo:
a)
b)
c)
d)
e)

My dog is a poodle,_______________ color is white.
Mary’s bag is very beautiful. Where did she buy ______________ bag?
Carlos is very clever._______________english is perfect.
My car is small. ________________ nationality is French.
We have two sons. ________________ ages are 18 and 19.

Pronome Possessivo - Possessive Pronouns
Indicam que algo pertence a alguém ou alguma coisa. Nunca é usado antes de
substantivos, ele substitui o substantivo. Ex: This is Julia’s car. It’s hers.









I – Mine (meu/minha)
You – Yours (teu/tua)
He – His (dele)
She – Hers (dela)
It – Its (dele/dela)
We – Ours (nosso- nossos/nossa – nossas)
You – Yours (vosso/de vocês)
They – Theirs (deles/delas)

Exercise
1- Complete com o pronome possessivo:
a)
b)
c)
d)
e)

This house belongs to Jim and Jane. It is _______________.
Kelly has two medals. They are ________________.
This is our lenguage. It is ________________.
Those Keys belong to Fred. They are ________________.
You bought a car. It is ________________.
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Pronome possessivo
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Orientação
Assistir ao vídeo postado no grupo do
WhatsApp com explicação do conteúdo e
orientação de como fazer as atividades.

Pronome Objeto (oblíquo) – Object Pronouns
Não se conjuga verbo. Pode ser traduzido como pronome pessoal. Ex: Give
me my ball.
I – me (me, mim)
You – You (lhe, o, a você)
He – Him (lhe, o, a ele)
She – Her (lhe, a, a ela)
It – It (lhe, o, a)
We – Us (nós)
You – You (lhes, a vocês)
They – Them (lhes, os, as)

Exercise
1- Complete com o pronome objeto:
a)
b)
c)
d)
e)

He told _____________ ( a eles) the truth.
She gave ______________ (a mim) the bike.
The table are full of books. I’m going to read _______________.
Jane was looking at ________________(ele).
I forgot to do ________________work.

Pronome Reflexivo – Reflexive Pronouns
Indica algo que se faz “consigo mesmo”. O sujeito da frase toma uma ação que tem o
próprio sujeito como objeto. O plural de self e selves.
I – myself (me, a mim mesmo)
You – yourself (te, ti, se, a você mesmo)
He – Himself (se, a si, a ele mesmo)
She – Herself (se, a si, a ela mesma)
It – Itself (se, a si mesmo/mesma)
We – Ourselves (nos, a nós mesmos)
You – Yourselves (vos, se, a vós mesmos)
They – Themselves (se, si, a eles/elas mesmos/mesmas)

Exercises
1- Complete com o pronome reflexivo:
a)
b)
c)
d)
e)

He cut _____________ by accident.
She threw ______________ on the floor.
They traveled by _________________.
There is a loto f things we can do by ________________.
I can do this by ________________.

