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Em inglês existem dois tipos de perguntas – as yes or no
questions e as wh- questions.

As yes or no questions sempre são iniciadas por um verbo, como
em “are you aware of this?” (você está ciente disto?) ou “Do you
want to go to the movies tomorrow?” (você quer ir ao cinema
amanhã?).

Já as wh- questions exigem respostas mais amplas que sim ou
não.
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• WHAT: esta talvez seja a question word mais utilizada e também a mais versátil. É 
usada para perguntar “o que”, “que” ou “qual”. 
Por exemplo:
“What is your name?”
(Qual é seu nome?)

“What time is it?”
(Que horas são?)

“What are you doing later today?”
(O que você vai fazer mais tarde?)

As question words mais conhecidas do inglês são: WHAT, WHEN, WHERE, WHOSE, 
WHY, WHICH, WHOM, WHO e HOW. 
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WHEN: o when é utilizado para fazer questões temporais. Sua tradução é “quando”. 
Por exemplo:
“When is your birthday?”
(Quando é seu aniversário?)

“When are they going to travel to Parnaiba?”
(Quando eles vão viajar para Parnaíba?)

WHERE: esta question word é utilizada para falar de localização. 
Por exemplo:

“Where are you from?”
(De onde  você é?)
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WHOSE: significa de quem. Questiona sobre o possuidor.
Por exemplo:
“Whose car is this?”
(De quem é este carro?)

WHY: why é uma question word utilizada para questionar as razões de algo. Sua tradução é 
“por que”. 
Por exemplo:
“Why is he running?”
(Por que ele está correndo?)

WHICH: significa qual/que. Este interrogativo é usado quando se tem opções de respostas.
Por exemplo:
“Which dress do you prefer?”
(Qual vestido você prefere?)
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WHOM: significa quem (função de objeto do verbo) 
Por exemplo:
“Whom did she pay?”
(A quem ela pagou?)

WHO: utilizada para questionar quem está envolvido em algum tipo de ação. (função 
de sujeito do verbo)
Por exemplo:
“Who is coming to the party?”
(Quem vem para a festa?)

HOW: é uma question word utilizada para questionar “como” ou “de qual forma”. 
Por exemplo:
“How was your flight?”
(Como foi seu voo?)
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