


Os advérbios relativos introduzem ações circunstanciais:

- O pronome relativo where (onde, em que, no que, no qual, na qual, nos quais, nas
quais) é usado para se referir a lugar ou lugares.
• The place WHERE I live is far from here.

(O lugar onde moro é / fica longe daqui.)

- O pronome relativo when (quando, em que, no qual, na qual, nos quais, nas quais) é
usado referindo-se a dia(s), mês, meses, ano(s), etc.
• We will get married WHEN you get a job.
(Nós iremos casar quando você conseguir um emprego.)
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Os pronomes relativos podem exercer a função
de sujeito ou objeto do verbo principal. Lembre-se de que
quando o pronome relativo for seguido por um verbo, ele
exerce função de sujeito. Caso o pronome relativo for
seguido por um substantivo ou pronome, ele exerce função
de objeto.
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• Em inglês, pode ocorrer a omissão do Relative Pronoun quando ele
apresentar função de objeto.

1.1 THE STUDENTS WHOM YOU SAW ARE SMART.
1.2 THE STUDENTS YOU SAW ARE SMART.
(Os alunos que você viu são inteligentes.)

2.1 DEXTER IS THE TV SHOWWHICH I LIKE MOST.
2.2 DEXTER IS THE TV SHOW I LIKE MOST.
(DEXTER é a série de TV que mais gosto.)
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• Na combinação PREPOSIÇÃO mais PRONOME RELATIVO usa-se
WHOM para pessoas e WHICH para animais e coisas.

1. The car IN WHICH I travel is very comfortable.
(O carro no qual viajo é muito confortável.)

2. The writer ABOUTWHOM we were talking is John Green.
(O autor sobre quem estavámos conversando é John Green.)
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• Há dois tipos de relative clauses: defining e as non-defining clauses.

Veja estes 2 exemplos:
I have one brother. [Eu tenho um irmão.]

My brother, WHO is 25 years old, works as a teacher.
[Meu irmão, que tem 25 anos, trabalha como professor.]

55



Na frase 1, a pessoa tem apenas um irmão. A informação da idade é extra. Sei
que se trata do único irmão dela. Portanto é non-defining e escrita entre
vírgulas.

I have three brothers. [Eu tenho 3 irmãos.]

My brother WHO lives in England came to see me last year.
[Meu irmão que mora na Inglaterra veio me visitar ano passado.]

56



Já na 2, são três, portanto a informação de qual irmão a pessoa está se
referindo é imprescindível para a compreensão. Trata-se da defining e é
escrita sem vírgulas.

Nas non-defining clauses o that não é usado. O seu uso é incorreto.
My brother, that is 25 years old, works as a teacher.
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EXERCISES

Os pronomes relativos referem-se ao seu antecessor para evitar sua
repetição desnecessária nos contextos frasais. Completar com WHO, WHOM,
WHICH, WHOSE, THAT e indicar a omissão do pronome relativo com um “X”.
Classificar as orações adjetivas em restritivas ou explicativas.
a) Thank you very much for your e-mail _____________ was very

interesting.
b) The man, ____________father is a professor, forgot his umbrella.
c) The children, ___________ shouted in the street, are not from our school.
d) The car, _____________driver is a young man, is from Ireland.
e) What did you do with the money__________ your mother lent you?
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