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Welcome to the eighth week! Bem-vindos à oitava semana! 

 

Pronoun reference: 

Os pronomes são uma parte muito importante da escrita, eles nos ajudam a fazer referência a 

um substantivo (noun) ou outro pronome (pronoun) já mencionados. Nos deparamos muitas 

vezes com eles durante nossa leitura, veja o exemplo: 

 

‘she’ (ela) e her (dela) referem-se a quem?  

 

Ambos se referem a artista Frida, 

mencionada anteriormente!  

 

 

Os pronomes nos ajudam a não repetir as palavras (substantivos ou pronomes) e a manter 

nosso texto mais organizado quando retomamos um desses termos posteriormente. Vejamos 

mais alguns exemplos: 

SUBJECT PRONOUNS 
Subject pronoun Tradução 

I Eu 

You Você/tu/vocês 

He Ele 

She  Ela 

It Ele/ela (animais, coisas) 

We Nós 

They  Eles 

 

Ana is so nice! She invited everybody to her party! => ‘She’ refere-se à ‘Ana’. Os ‘subject 

pronouns’ referem-se ao sujeito da Frase. (A Ana é muito legal! Ela convidou todo mundo para 

festa dela!) 

OBJECT PRONOUNS 
Object pronoun Tradução 

Me me, mim 

You lhe, o, a, te, ti, a você, vos, 
lhes, a vocês 

Him lhe, o, a ele 

her lhe, a, a ela 

it lhe, o, a 

Us nos 

Them lhes, os, as 

 



 

 

2 Auxilia – Curso preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio 

 

Luana and Pedro are not friends, but she invited him to the party. (Luana e Pedro não são 

amigos, mas ela convidou-o para a festa). 

 

Hey Brian, your mother called you!  (Ei Brian, sua mãe ligou para você!) 

 

Ana and Bianca are coming, do not tell them about the plan. It is a surprise! (Ana e Bianca 

estão vindo, não conte para elas o plano, é uma surpresa!) 

Os ‘object pronouns’ funcionam como o objeto da frase (encontram-se após o verbo).  

POSSESSIVE ADJECTIVES 
Possessive adjectives Tradução 

my Meu, minha 

your Seu(s),sua(s),teu(s),tua(s) 

His dele 

Her dela 

Its Dele/dela (nunca para pessoas) 

Our Nosso(a) 

Their Deles 

 

Maria has a book. Maria likes the book very much = Maria likes her book very much (Maria 

gosta muito do livro DELA). 

  

Maria has met the author of ‘The Lost Symbol’. She loves all his books! (Maria conheceu o 

autor de ‘O Simbolo Perdido’. Ela ama todos os livros dele!). 

‘Possessive adjectives’ indicam que algo pertence a alguém. Está ligado ao substantivo, 

portanto não o substitui. 

POSSESSIVE PRONOUNS 
Possessive Pronouns Tradução 

Mine Meu, minha 

Yours Seu(s),sua(s),teu(s),tua(s) 

His dele 

Hers dela 

Its Dele/dela (nunca para pessoas) 

Ours Nosso(a) 

Theirs Deles 

 

This book is not mine, it’s hers.    = It’s not my book, it’s her book. (Esse livro não é meu, é 

dela). 

‘Possessive pronouns’ substituem o substantivo, diferentemente dos possessive adjectives. 
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- Is this book yours? (Esse livro é seu?) 

- No, it’s hers. (Não,  o livro pertence a ela/é dela). 

 

 

 

REFLEXIVE PRONOUS 
Reflexive pronouns Tradução 

Myself a mim mesmo, -me 

Yourself  
Yourselves 

a ti, a você mesmo(a), -te,-se (singular) 
a vós, a vocês mesmos(as), -vos,-se (plural) 

Himself a si, a ele mesmo, -se 

Herself a si, a ela mesma, -se 

Itself a si mesmo(a), -se 

Ourselves a nós mesmos(as), -nos 

Themselves a si, a eles mesmos, a elas mesmas, -se 

 

 

I believe in myself. – eu acredito em mim mesmo. 

 

You can talk to her yourself!    - Fale com ela você mesmo. 

  

They are hurting themselves.    – Eles estão machucando a si mesmos. 

 

‘Reflexive pronouns’ estão sempre ligados ao ‘subject pronoun’ (sujeito da ação). Aparecem  

após um verbo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4 Auxilia – Curso preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio 

 

 

Questões ENEM: 
 

ENEM 2015 

 

 

 

PAVE 2014 
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