
 

Aula do dia 06/04  

Conteúdo: Demonstrative Pronouns, Explicação através de um conceito postado na 

Biblioteca de classe (Demonstrative Pronouns). Atividades na Plataforma da 

Moderna com explicação antes dos exercícios e foto arquivada para a realização da 

segunda atividade.  Todas as atividades podem ser respondidas em uma folha sem 

ser necessária à impressão do arquivo.  

 

DEMONSTRATIVE PRONOUNS 

Usamos esses pronomes para demonstrar algo ou alguém que pode estar perto ou 

longe. 

 

 Usamos This (este, esta, isto) para demonstrar algo/ alguém que esteja no 

singular e perto.  

Ex.: This is my father.        

 Usamos That (aquele, aquela, aquilo) para demonstrar a algo/alguém que esteja 

no singular e distante.  

 Ex.: That is a backpack.             

Usamos These (estes, estas) para demonstrar algo/alguém que esteja no plural e 

perto.  

Ex: These are calculators. 

Usamos Those (aqueles, aquelas) para demonstrar algo/alguém que esteja no 

plural e distante. 

Ex: Those are backpacks. 

 



 

 Para identificarmos qual o demonstrative pronouns deverá ser usado 

nas atividades precisamos analisar o contexto da frase: se ela está no 

plural ou singular (analise o verbo to be ou o substantivo) se possui 

alguma palavra que indica localização (here/ there).  

 

1) Circle the correct alternatives. 

 

a) These/ This are my new shoes  

b) Let’s play those/that game! 

c) This/Those tomatoes are not very good  

d) This/ These is my house  

e) The school principal is this/that man over there.  

f) These/ This questions are difficult. Can you help me? 

g) Luciana, those/this is my brother, Henrique. 

h) Those/that are very nice pictures.  

 

2) Look at the Picture. Then complete the conversation with: this, that, 

theses or  those.   

 

 

 



 

Dad: Betty! Is _______________ your backpack on the bed?  

Betty: Yes, ____________ is my backpack. It’s new.  

Dad: Oh well,  what about ____________ notebooks? 

Betty? Yes, all those notebooks and pens are new too.  

Dad: What about __________ books? Are they yours?  

Betty: NO, Dad. __________ books are from the school library. 

 

3) Agora utilizando algum objeto ou pessoa de sua casa elabore uma frase 

em inglês utilizando um desses demosntartive pronouns.  

 

Ex: That boy near the bed is my son.  

 

 


