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Gramática da Língua Inglesa Also v. Too v. As well v. Either

  1   ALSO significa também. É normalmente usada em contextos formais 
como, por exemplo, em relatórios. Em inglês britânico, usa-se ALSO no 
início ou no meio de uma frase, e não no fim desta. Utilize ALSO antes de 
um verbo principal, ou depois do verbo BE.

• He speaks English and Portuguese fluently. He also speaks a little French.
Ele fala inglês e português fluentemente. Ele também fala um pouco de 
francês.

• Mobile phones are also very useful in everyone's daily life.
Os telemóveis são também muito úteis na vida diária de toda a gente.

• Smoking is harmful to health. Also, it may cost one's life.
Fumar é prejudicial à saúde. Também pode custar a vida da pessoa.

  2   TOO significa também. Nunca é empregue no início de uma frase. É 
normalmente empregue no fim desta. É bastante utilizada na fala e em 
contextos informais.

• “I love classical music.”  “I love it too.”
“Adoro música clássica.”  “Também eu a adoro.”

• When I've finished washing the dishes, I'm going to wash the car too.
Quando eu acabar de lavar a louça, vou também lavar o carro.

  3   AS WELL significa também. É bastante utilizada na fala e em contextos 
informais, e é mais informal que TOO.

• John is a good friend and a great colleague as well.
O João é um bom amigo e também um grande colega.

• “I love the lobster, and the sauce as well.”
“Adoro a lagosta, e o molho também.”

  4   EITHER significa também. Emprega-se quando queremos acrescentar 
algo negativo a uma frase já na negativa. Quando queremos acrescentar 
algo negativo a uma frase na positiva, utilize TOO ou AS WELL.

• Susan can't swim and I can't either.
Susan can't swim and I  also can't .
A Suzana não sabe nadar e eu também não.

• You can play with your friends, but you can't stay out late as well/too.
Podes brincar com os amigos, mas não podes permanecer fora de casa 
tarde também.
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