
 
 

 

 
 

PRONOUNS IN ENGLISH 

 
Em inglês,como em qualquer idioma,há vários pronomes(pronouns) que devem ser 
usados corretamente para não distorcer a informação que se esta passando. 

Ha pronomes pessoais,demonstrativos,oblíquos etc. tal como em português. 
• Mas há uma importante diferença: 
Os pronomes em Inglês não tem variação de gênero(masculino / feminino)e alguns 
não tem variação de número(singular / plural). 
Um pequeno exemplo vai tornar isto mais claro: 
Veja: 
THIS girl (Esta menina) THESE girls (Estas meninas) 
THIS boy (Este menino) THESE boys (Estes meninos) 

 

Obs:este pronome tem formas diferentes no singular(This) e no plural (These)mas 
não mudam de genero(fem / masc). 

 

Pronouns and their meanings 
Pronomes e seus significados 

 

Personal Pronouns 

Pronomes pessoais 
Assim como em português são os que indicam a pessoa(sujeito) da frase: 

I = Eu You = Você (vocês) He = Ele She = Ela 

It = isso We = Nós They = Eles ou Elas 
 

Note que: 
• "It" normalmente é usado com coisas e bichos,mas é comum referir-se ao animal de 
estimação como "He" (Ele) ou "She" (Ela). 

 

• A 3a pessoa do Plural (They) não tem masculino/feminino diferentes como acontece 
em Português. 

 
• A 2a pessoa plural (You) "vocês" é igual a 2a pessoa singular (You)"você.Para saber 
de qual das duas pessoas se trata dependemos do contexto da frase.Exemplo: 

You like to go to the beach on weekends -- pode ser 

"Você gosta de ir à praia nos fins de semana. 

OU 
"Vocês gostam de ir à praia nos fins de semana." 
Qual das duas esta certa? -- As duas estão,dependendo do contexto.OK? 



 
 

 

Demonstrative Pronouns 
Pronomes Demonstrativos 

 

São usados do mesmo modo que seus equivalentes em Português. 
 

THIS = este, esta This book is on this table (Este livro esta em cima desta mesa) 
 

THESE = estes , estas These people are reading in English 
(Estas pessoas estão lendo em Inglês) 

 

THAT = aquele,aquela,aquilo That girl is my daughter.(Aquela garota é minha filha) 
 

THOSE = aqueles, aquelas Those kids are my children.(Aqueles garotos são meus 
filhos) 

 

Adjective-Possessive Pronouns 
Pronomes adjetivos-possessivos 

 

São chamados Possessive porque, óbviamente, indicam posse,e sendo pronomes 
adjetivos são colocados normalmente antes do substantivo a que se referem. São eles: 

 

MY = meu , minha , meus , minhas => My father My mother My brothers 

YOUR = seu , sua, seus , suas => Your father Your mother Your kids 

HIS = dele (*)  => His father His mother His children 

HER = dela (*) => Her father  Her mother 

ITS = dele,dela (**) => Its house Its mother Its father 
 

OUR = nosso, nossa, nossos, nossas => Our parents Our house Our cars Our 
houses 

 
THEIR= deles, delas => Their house and their car. 

 

(*) Em português é comum dizermos "sua" querendo dizer "dele". Se eu digo- "ele foi 
para sua casa" - pode-se ficar na duvida se ele foi para a "sua" ou a "dele" ,certo? Em 
inglês não ha esta confusão, mas fique atento(a) à tradução. 
(**) Em português dizemos - "o cachorro tem sua própria casa" - em inglês dizemos" 
The dog has ITS own house" pois sua (His) só se usa para pessoas ok? 
(Volte aos pronomes pessoais mais acima e de uma conferida) 
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