


Pronomes relativos em inglês que interligam informações entre duas orações

“Relative pronouns” correspondem aos pronomes relativos que ligam duas sentenças: a “relative clause” e a
"main clause”, que podem ser traduzidos como oração principal e oração relativa.





1. The boy who studies with me has a car. (O garoto que estuda comigo tem um carro.)

2. What is the name of the girl with whom you are going out? (Qual o nome da garota com

quem você está saindo?)

3. The cat whose owner is my boyfriend was found at the park. (O gato cujo dono é meu

namorado foi encontrado no parque.)



4. This is the show which I’m watching now. (Esse é o programa que estou assistindo

atualmente.)

5. I knowwhere the phones are. (Eu sei onde estão os telefones.)

6. The boy that came here yesterday was very nice. (O garoto que veio aqui ontem era

muito legal.)

7. I knowwhat happened last night. (Eu sei o que aconteceu na noite passada.)



Os pronomes relativos introduzem orações subordinadas adjetivas ( restritivas ou explicativas) 

Essas orações definem, limitam ou acrescentam algo ao significado do antecedente.

Who, whom e that ( que e quem) são usados quando o antecedente for pessoa.

Who e that

quando o pronome é  Sujeito do verbo

Ex: The girl     who arrived is beautiful

That

Antecedente 

Pessoa 



Usam-se who, whom, that ou omite-se o pronome quando este é objeto do verbo. 

Who , whom e that

quando o pronome é  objeto do verbo

Ex: The girl who I  saw is beautiful

Whom

That

XAntecedente 

Pessoa 



Which e that

quando o pronome é  Sujeito do verbo

Ex: The dog which entered the room is sick.

That

Antecedente 

Não pessoa

Which e that ou omitir 

quando o pronome é  objeto do verbo

Ex: The dog which I saw is sick.

That

X                             

Antecedente 

Não pessoa



HÁ ANTECEDENTES DIFERENTES

APÓS SUPERLATIVOS E PALAVRAS COMO:  SOME, ANY, NO, EVERYTHING, 

MUCH, LITTLE, ONLY, ALL.      

(THE GIRL AND THE DOG That I saw on the beach are at home now.)

(She is the best doctor that I know)



Pessoa Não pessoa

The girl about whom you are talking is my sister.

The book about which you are talking is expensive




