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Em Inglês, os pronomes relativos são os pronomes que usamos para
introduzir informações, fazer perguntas, incluir orações, identificar
pessoas e coisas citadas.
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• RELATIVE PRONOUN = Refere-se ao termo anterior.T
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Pessoa WHO 
[THAT]

Verbo
Nome, Pronome

Pessoa WHOM [THAT] Nome, Pronome

Animal, Coisa WHICH [THAT] Verbo
Nome, Pronome

Pessoa, Animal, 
Coisa

WHOSE Substantivo
(Coisa Possuída)

= QUE

= QUE, QUEM

= QUE, QUAL

= CUJO(S), CUJA(S)



The person WHO called you last night is your mother.
(A pessoa que te ligou ontem é sua mãe)

This is my husband Nick, WHOM you met at the party 2 years ago.
(Este é meu marido Nick, a quem você conheceu numa festa há 2 anos)

Hey! The cat WHICH is in the garden belongs to Jane. 
(Ei! O gato que está no jardim pertence a Jane)
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EXAMPLES:



The books WHICH are on the bookshelf are mine.
(Os livros que estão na prateleira são meus)

The car WHOSE owner is Laura was in the garage.
(O carro cuja dona é a Laura estava na garagem)
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EXAMPLES:



USA-SE APENAS O PRONOME

a) Quando houver dois antecedentes (pessoa e animal ou pessoa e coisa):

I know the singers and the songs THAT she mentioned.
(pessoa) (coisa)

(Conheço os cantores e as músicas que ela mencionou.)

46



b) Após adjetivos no superlativo, e as expressões first e last:

She is the sweetest woman THAT I have ever met.
(superlativo)

(Ela é a mulher mais dócil que já conheci.)
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USA-SE APENAS O PRONOME



The last time THAT I saw him was in May.
(A última vez que o vi foi em Maio.)

The first thing THAT you have to do is call the police.
(A primeira coisa que você tem que fazer é ligar para a polícia.)
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USA-SE APENAS O PRONOME



c) Após all, only e Indefinite Pronouns (Some, someone, somebody,
something, somewhere, any, anyone, anybody, anything,
anywhere, No, no one, nobody, nothing, nowhere, none, every,
everyone, everybody, everything, everywhere)
She ate something THAT we never saw.
(Ela comeu algo que nós nunca vimos.)

All THAT he knew was real.
(Tudo que ele sabia era verdade.)
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USA-SE APENAS O PRONOME


