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Neither / neither ... nor 

Neither e Neither ... nor são usados para falar sobre duas coisas ou pessoas.

Por serem negativos, são sempre acompanhados de estruturas verbais afirmativas.

Veja

Ex.: A: Would you rather to go to the cinema or to a restaurant? 
(Você que ir ao cinema ou a um restaurante?)

B: Neither. I want to stay at home. 
(Nenhum dos dois. Quero ficar em casa.)

Ex.: Neither Steve nor Charles passed the test. 
(Nem Steve nem Charles passaram no teste.)

Ex.: She doesn’t like tea and neither do I.
(Ela não gosta de chá e eu também não.)

Ex.: A. Would you like tea or juice? 
(Você gostaria de chá ou suco?)

B. Neither. 
(Nenhum dos dois.)

Ex.: A. Is your friend English or French? 
(Sua amiga é Inglesa ou francesa?)

B. Neither. She’s Brazilian. 
(Nenhum dos dois. Ela é Brasileira.)

Ex.: First I worked in an office, and later at the mall. Neither job was very interesting. 
(Primeiro eu trabalhei em um escritório e depois no shopping center. Nenhum dos trabalhos era 
muito interessante.)

Quando neither for seguido de um possessivo ou de um pronome pessoal, usa-se a expressão neither of:

Neither of Paul’s sisters is single. (Nenhuma das irmãs do Paulo é solteira.)

Neither of them wants to stay here. (Nenhum deles quer ir ficar aqui.)

My brother and I didn’t eat anything. Neither of us was hungry. 

(Meu irmão e eu não comemos nada. Nenhum de nós estava com fome.)

Agreeing - Concordando 
Tanto Either como Neither podem ser usados para concordarmos com alguém ou com alguma coisa 
quando se tratar de negativas. 

1. Either- significando “também não”. 

A: I don’t like to travel by bus. 
B: I don’t like it either. 
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2. Neither - significando “nem eu; nem ele, nem ela, etc” ou “eu também não.”

Ex.: James doesn’t speak Russian and neither do I. 
(James não fala Russo, nem eu) ou (James não fala Russo e eu também não.)

Ex.: My girlfriend isn’t feeling very well and neither am I. 
(Minha namorada não está se sentindo bem e eu também não)

Ex: He didn’t go to the show and neither did I. 
(Ele não foi ao show e eu também não)

Para o caso de frases afirmativas, utilizamos “so” no lugar de neither. 

Ex.: She likes dancing and so do I. 
(Ela gosta de dançar e eu também.)

Ex.: They are very happy today and so am I. 
(Eles estão muito felizes e eu também)

Ex.: Bob will travel next week and so will I. 
(Bob viajará semana que vem e eu também)


