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1. Complete as orações com WHAT, WHEN, WHICH, WHERE, WHY, WHO, WHOM,
WHOSE ou HOW conforme as traduções em português:
a) _________ are my Keys?
(Onde estão minhas chaves?)

b)_________ is the problem?
(Qual é o problema?)

c) _________ is your favourite singer: Prince or Michael Jackson?
(Qual seu cantor favorite: Prince ou Michael Jackson?)

d) _________ is your birthday?
(Quando é o seu aniversário?)

e) _________ old are you?
(Quantos anos você tem?)
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f) _________ is your telephone
number?
(Qual é o número do seu telefone?)

g) _________ are you from?
(De onde você é?)

h) _________ is your best friend?
(Quem é seu melhor amigo?)

i) _________ is your e-mail?
(Qual é o seu e-mail?)

j) _________ are you?
(Como você está?)

k) _________ is your graduation?
(Quando você se forma?)

l) _________ is she crying?
(Por que ela está chorando?)
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m) _________ is your last name?
(Qual seu sobrenome?)

n) _________ is this mobile phone?
(De quem é esse celular?)

o) _________ often do you feed your
cat?
(Com qual frequência você alimenta seu
gato?)

p) _________ are you so happy?
(Por que você está tão feliz?)

q) _________ did you see?
(Quem você viu?)

r) _________ is the new guy?
(Quem é o menino novo?)
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2. Identifique nas orações a Question Word correta:

a) (What –When) is your address?
b) (What –Where) do you live?
c) (How many – How much) sisters do you have?
d) (What –Why) are you studying English at this school?
e) (Why –When) is Brazilian Independence Day?
f) (How tall – How high) are you?
g) (Why – When) are you driving so fast?
h) (Whose – When) books and notebooks are these?
i) (What – Which) color do you prefer: red or yellow?
j) (What – Where) are your parents planning to go on your next vacation?
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CONTEXTUALIZAÇÃO

PERSONAL PRONOUNS 
com função de sujeito 
vêm antes do verbo e 
com função de objeto 

após o verbo. 

NÓS PODEMOS 
FAZER ISSO!

Fonte: Imagem da internet.
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O QUE SÃO PERSONAL PRONOUNS
(PRONOMES PESSOAIS)?

Os PERSONAL PRONOUNS são pronomes que se
referem às pessoas do discurso. Tais pronomes
funcionam como sujeito ou objeto. Além disso,
podem substituir um elemento da oração com
função de sujeito ou objeto.
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SUBJECTIVE 

PRONOUNS

TRADUÇÃO

I EU

YOU TU, VOCÊ

HE ELE

SHE ELA

IT (NEUTRO) ELE, ELA

WE NÓS

YOU VÓS, VOCÊS

THEY ELES, ELAS
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OBJECTIVE 

PRONOUNS

TRADUÇÃO

ME me, mim, comigo

YOU te, ti, lhe, você, contigo

HIM ele, lhe, o, lo, no

HER ela, lhe, a, la, na

IT (NEUTRO) ele, ela, o, a, lhe, lo, la, no, na

US nós, nos, conosco

YOU vocês, convosco, lhes, los, nos, os, as

THEM Eles(as), os, as, los(as), nos(as), lhes
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NOTA:

PERSONAL PRONOUNS 
com função de sujeito 

vêm após o verbo 
numa oração 
interrogativa

O QUE ELAS ESTÃO VESTINDO?

Fonte: Imagem da internet.


