


PRONOMES DE RECIPROCIDADE

• SÃO UTILIZADOS PARA EXPRESSAR UMA AÇÃO MÚTUA ENTRE DUAS OU MAIS PESSOAS OU OBJETOS.

• EACH OTHER - UM AO OUTRO, UNS AO OUTROS, MUTUAMENTE, NOS, SE;

• ONE ANOTHER- UM AO OUTRO, UNS AO OUTROS, MUTUAMENTE, NOS, SE;



EXAMPLES: 

• SARA AND I LOOKED EACH OTHER AND STARTED TO LAUGH

• (SARA E EU OLHAMOS UMA PARA A OUTRA E COMEÇAMOS A RIR.)

• THEY HELPED ONE ANOTHER.

• (ELES AJUDARAM UM AO OUTRO.)



EACH OTHER

• O PRONOME RECÍPROCO "EACH OTHER", GERALMENTE, É MAIS 

COMUM QUE "ONE OTHER" QUE POSSUI UM SENTIDO MAIS FORMAL.

EXEMPLO:

• THEY LOOKED AT EACH OTHER.

(ELES OLHARAM UM PARA O OUTRO.)

diz respeito a duas pessoas



ONE ANOTHER

mais de duas pessoas

They smile at one another.

(Eles sorriem um para o outro.)

Everyone was fighting with one another.

(Todo mundo estava lutando um com o outro.



✓ De acordo com a norma culta, each other diz respeito a duas pessoas, 
enquanto que one another mais de duas. Já no inglês moderno, ambos podem 
ser usados sem distinção. Independentemente do qual você escolha, você será 
compreendido.

•Mary and Ann are talking to each other. [A Mary e a Ann estão

conversando.]

•Mary and Ann are talking to one another. [A Mary e a Ann estão

conversando.]











DETERMINANTES

são palavras cujo objetivo é modificar os 
substantivos ou frases substantivas, dando-lhes um 
novo contexto. 
... Artigos definidos ou indefinidos, demonstrativos, 
quantificadores ou, inclusive, artigos possessivos.



EACH E EVERY
São dois  determinantes usados com substantivos no singular para
Indicar quantidade . 

Each
indica  dois objetos ou duas pessoas 

every
indica  três objetos/pessoas  ou mais

Membros de um grupo individualmente

Quando se pensa na totalidade



EVERY
✓ Com advérbios, almost, nearly, practically, para enfatizar o grupo sobre que 

estamos falando na totalidade:

Almost every person in my classroom has finished the exam

✓ Para eventos repetidos: 

I drink a bottle of water every hour

✓ Junto com as palavras thing, body, one, where, em cujo every adciona
a ideia de totalidade a essas palavras: 

He´s a stalkler, he is everywhere.



EACH
✓ Como pronomes, no lugar de substantivos:

Each of us in this group has a secret. 

✓ Com a palavra other, formando-se um pronome de reciprocidade que indica 
uma relação entre duas pessoas:

The newlyweds kissed each other.

✓ Para mencionar reciprocidade entre três ou mais pessoas, usamos one
another; 

At the party , everyone talked to one another.



EITHER / NEITHER

Tanto either quanto neither são usados para comparar ou escolher entre duas ou mais 
opções.

A diferença é que o either indica que uma das opções será escolhida ou é verdadeira, enquanto 
o neither elimina ou descarta todas as opções.



EITHER / NEITHER
Imagine que você ganhou um dinheirinho extra e resolveu dar a si mesmo um presente. Você
está em dúvida entre um relógio ou um par de sapatos, pois o dinheiro só dá para comprar um
ou o outro. Você conversa com um amigo sobre o assunto:

Você:
“I can either buy a watch or a pair of shoes.”
“Eu posso comprar ou um relógio ou um par de sapatos.”

Seu amigo:
“Either would be great!”
“Qualquer um seria ótimo!”

Percebeu que, na primeira frase, 
o either apresentou a primeira opção e 
a palavra or apresentou a 
segunda? Either e or sempre são 
usados juntos para indicar uma 
escolha entre duas opções (“ou isso, 
ou aquilo”). Na resposta de seu amigo, 
o either ainda foi usado sozinho e 
significou “qualquer um”.



NEITHER
Mas e se o dinheiro não der para comprar nem o relógio, nem o par de sapatos? Aí é que 
entra o neither, que é sempre negativo e descarta todas as opções. Veja:

Você:
“I can buy neither a watch nor a pair of shoes.”
“Eu não posso comprar nem um relógio nem um par de sapatos.”

Seu amigo:
“Neither can I!”
“Nem eu!”

Aqui, o neither foi usado para 
falar da primeira opção e 
o nor para a 
segunda. Neither e nor são 
usados juntos para descartar 
ou rejeitar todas as opções 
(“nem isso, nem aquilo”). 
Perceba que a frase é escrita 
na afirmativa e apenas 
o neither indica que se trata de 
uma negativa. Note ainda que 
o neither foi usado sozinho na 
segunda frase e nela também 
significou “nem”.



EXAMPLES
Either Mike or Lisa will be there.
Ou o Mike ou a Lisa estará lá.

Either you leave me alone or I will call the police.
Ou você me deixa em paz ou eu irei ligar para a polícia.

We should bring either coffee or tea.
Nós deveríamos levar ou café ou chá.

You can either help us or go to your room.
Você pode ou nos ajudar ou ir para o seu quarto.



EXAMPLES

Neither the blue dress nor the red one is available in size 4.
Nem o vestido azul nem o vermelho está disponível no tamanho 4.

I will neither call you nor send you a message before midnight.
Eu não irei nem te ligar nem te mandar uma mensagem antes da meia-noite.

He speaks neither English nor French.
Ele não fala nem inglês nem francês.

Neither Brian nor his wife mentioned anything about the pregnancy.
Nem o Brian nem a sua esposa mencionaram nada sobre a gravidez.

Vejamos outras frases que exemplificarão melhor que 
aprendemos acima, começando com o par either/or. Perceba 
que, nas frases, duas opções são apresentadas, mas apenas uma 
será escolhida ou será verdadeira:



EXERCISES

Apostila  8- p. 764









GABARITO 
COMPLEMENTARES
– PÁGINAS 765- 768

01- A
02- C
03- B
04 -15
05 -A
06- A
07- B
08- B
09-D

Aprofundamento 

– páginas 769- 772

01- C
02- B
03- C
04 -B
05 -B
06- D
07- A
08- D


