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Pronomes Relativos  

São os pronomes  que  substituem um termo da 
oração anterior,  estabelecendo uma relação entre  as duas orações. 

Não conhecemos o aluno. O aluno saiu. 

Não conhecemos o aluno que saiu.

                                    Pronome Relativo
                                          (= o qual)
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USOS DOS PRONOMES RELATIVOS

QUE, O QUAL, OS QUAIS, A QUAL , AS QUAIS
Referem-se a pessoas ou a coisas, exercendo o papel de referente do 
antecedente. 
Dependendo da regência do verbo ou do nome, os pronomes relativos podem 
vir antecedidos por uma preposição. 
Veja:
Ex.: Eu comprei uma casa que fica nesta rua.

Ex.: Não vi o carro do qual você gostou.
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QUEM

Refere-se apenas a pessoas ou a coisas personificadas.
Esse pronome normalmente será antecedido por uma preposição. 
Veja:
Ex.: Os professores / de quem você falou / são do Canal Educação.

Ex.: Vi os alunos / a quem o diretor fez referência.
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CUJO, CUJA, CUJOS, CUJAS

 Vem entre dois substantivos e transmite uma ideia de posse. 
 Deve concordar em gênero e número com a coisa possuída.
 Não se usa artigo depois de CUJO e variações.

Ex.: Este é o escritor cujo livro  já li.
(o livro do escritor)

Aquela é a dona da loja cujas vendas dispararam no último mês.
Ex.: (as vendas da loja)
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Onde

Terá valor de em que e sempre se referirá a um lugar.

Ex.: Aquele foi o lugar onde te encontrei, meu amor.

Ex.: Este é o parque aonde fomos por último.
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Clássicos de Verdade: Mitos e Lendas greco-romanos
Grande parte de nossa cultura nasceu com os gregos e romanos, que nos deixaram 
um tesouro valiosíssimo - mitos, lendas, fábulas, tragédias e comédias -, cujas 
marcas nos acompanham até hoje. Reunimos aqui algumas dessas histórias, que 
vão deixar seus ecos em todos os séculos de nossa era. Às vezes elas parecem 
contos de fadas, outras vezes fazem
lembrar um filme de aventura. São apenas uma pequena amostra da riqueza e da 
variedade daquilo que a literatura clássica nos deixou como legado. Essas e muitas 
outras histórias fazem parte da inestimável herança da Antiguidade Clássica. Vale a 
pena conhecer.
                                                                   Disponível em: <http://www.anamariamachado.com>.

Questão 1 – Na passagem “[...] que nos deixaram um tesouro valiosíssimo [...]”, o 
pronome relativo “que” retoma:
a. ( ) “os gregos”        b. ( ) “os romanos”         c. (  ) “os gregos e romanos”
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2. Empregue o pronome relativo acompanhado ou não de preposição:
I. O rapaz _______ falei estuda na mesma sala que você.
II. O homem perdeu a esposa, a _______ tanto amava.
III. Foi ela _______ me trouxe presentes.
IV. Ele _______ me avisou sobre o concurso.
V. As pessoas _______ trabalho são agradáveis.

Na ordem, devem ser empregados:
a) com quem – quem – quem – a quem – de quem.
b) de quem – qual – a que – quem – cujo.
c) quem – a quem – quem – quem – com quem.
d) sobre o qual – quem – a que – que – com as quais.
e) de quem – a quem – quem – quem – com quem.
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3. A opção, na qual o pronome relativo está empregado corretamente, é:

a) O caso o qual me referi, foi resolvido logo. 
b) O lápis, cujo o dono saiu da sala, foi guardado.
c) Preencheu a lista aonde enumerava suas preferências 
d) Li sua confissão, donde as ações ficaram claras. 
e) As revistas, das quais lhe falei, são essas.
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4.(FATEC-SP) – Assinale a alternativa que completa corretamente as três frases que 
seguem:
I. O século ................................. vivemos tem trazido grandes transformações ao 
planeta.
II. O ministro reafirma a informação ....................... o presidente se referiu em seu 
último pronunciamento.
III. Todos lamentavam a morte do editor ...... publicou obras importantes do 
Modernismo.

a) onde - a que - que 

b) onde - a que – cujo

c) em que - que - o cujo

d) em que - a que - que 

e) em que - de que – o qual
10

D



11

5. (PUC-PR) – Empregue o pronome relativo 
acompanhado ou não de preposição.

1. Fez o anúncio _______ todos ansiavam.

2. Avise-me _______ consistirá o concurso.

3. Existe um decreto____ devemos 
obedecer.

4. Foi bom o jogo ____________ assisti.

5. Era nobre o objetivo___________ visava.

Na ordem, foram empregados:

a) que – em que – ao qual – que – a que

b) que – de que – a quem – que – em que

c) do qual – por que – a que – ao qual – de 
que

d) pelo qual – de que – cujo – que – que

e) pelo qual – de que – ao qual – a que – a 
que

E
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1) Junte as orações, usando os pronomes O QUAL, A QUAL, OS QUAIS, AS QUAIS, 
conforme o exemplo.
Esses são os livros. O professor falou sobre esse livros na aula de ontem.
Esses são os livros sobre os quais o professor falou na aula de ontem.

a) Procure essas fotos. Não podemos terminar o trabalho sem essas fotos.

b) Este é um grande obstáculo. Nada podemos fazer contra este obstáculo.

c) Estes são problemas sérios. Quero conversar sobre estes problemas.

d) Participei de uma festa. Durante a festa pude conversar com pessoas interessantes.

e) Essas são informações importantes. Sem essas informações não consigo acabar 
minha experiência.
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                                               GABARITO  DA QUESTÃO 7

a. Procure essas fotos SEM AS QUAIS não podemos terminar o trabalho.

b. Este é um grande obstáculo, CONTRA O QUAL nada podemos fazer.

c. Estes são problemas sérios, SOBRE OS QUAIS quero conversar.

d. Participei de uma festa, DURANTE A QUAL pude conversar com pessoas 
interessantes.

e. Essas são informações importantes, SEM AS QUAIS não consigo acabar minha 
experiência.



14

8. Dentre os períodos abaixo elencados, assinale o único no qual a palavra 
QUE item que NÃO se classifica como pronome relativo:

A. (...) Políticos que usam o verbo para separar nações, apontar o dedo para 
cidadãos, enaltecer guerras.
B. (...) homens e mulheres que dão espaço a uma verdadeira entidade 
guerreira graças a uma ultrapassagem indevida ou a uma simples buzinada
C. (...) Jovens e adolescentes que se agridem pelas redes sociais.
D. Defender uma ideia, mesmo que levemente, pode determinar sua 
exclusão de um grupo social ou da própria família.
E. (...) Dos livros sagrados, da interpretação do que está escrito nessas obras, 
sempre em nome de Deus se formam milícias, exércitos, (...).

D
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9. Em todas as alternativas, o termo destacado classifica-se como 
pronome relativo, exceto em:

A. O computador que comprei é excelente.

B. O povo espera que haja igualdade social.

C. Trata-se de um amigo de quem gostamos muito.

D. Este é o livro cuja história é comovente.
B
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