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The word is my dominion 
over the world.

Clarisse Lispector



EMBEDDED QUESTIONS

Utilizamos as Embedded Questions na Língua Inglesa para fazer perguntas
indiretas e nos apresentarmos de forma mais educada. Quanto mais
indireta a pergunta, mais polida ela soará.

Muitas vezes, ao fazer uma pergunta em inglês, começamos a frase com
“Do you know…?” (Você sabe…?) ou ainda com “Can you tell me…?” (Você
pode me dizer…?). A forma interrogativa é, dessa forma, usada no início da
pergunta. Por esse motivo, o restante da frase não utiliza a ordem
interrogativa.

Portanto, para formar as Embedded Questions, somente a primeira oração
mantém a estrutura interrogativa da Língua Inglesa. Já a segunda manterá
a estrutura afirmativa.



EMBEDDED QUESTIONS

Exemplos:

– What time is it? / Do you know what time it is?

– Where did he live? / Can you tell me where he lived?

– How much do I owe you? / Do you know how much I owe you?



EMBEDDED QUESTIONS

As seguintes expressões são normalmente utilizadas para introduzir as 
Embedded Questions:

• Could you tell me...

• Do you know...

• I wanted to know...

• I wonder...

• The question is...

• Who knows...

• Do you happen to know…

• I’d like to find out...

• Do you remember...



EMBEDDED QUESTIONS

Há duas situações distintas ao se introduzir a segunda oração:

A) Caso a segunda oração seja iniciada com um Wh pronoun, apenas juntamos as 
duas frases observando as regras para tal.

Exemplos: 

– Where can I find a good outlet mall? 

– Do you know where I can find a good outlet mall? 

B) Caso a segunda oração seja iniciada simplesmente por um auxilar, para 
unirmos as duas frases, devemos inserir “if ” ou “whether”:

Exemplos: 

– Does this school have a cafeteria? 

– Can you tell me if / whether this school has a cafeteria?
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