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LEIA COM ATENÇÃO 

PRONOME RELATIVO 
Pronome relativo é uma classe de pronomes que substituem um termo da oração anterior e 
estabelecem relação entre duas orações. 
 
Não conhecemos o aluno. O aluno saiu. 

 
Não conhecemos o aluno que saiu. 

 
Como se pode perceber, o que, nessa frase está substituindo o termo aluno e está relacionando 

a segunda oração com a primeira. 
Os pronomes relativos são os seguintes: 
 
Variáveis 

O qual, a qual 
Os quais, as quais 
Cujo, cuja 
Cujos, cujas 
Quanto, quanta 
Quantos, quantas 
 
Invariáveis 

Que (quando equivale a o qual e flexões) 
Quem (quando equivale a o qual e flexões) 
Onde (quando equivale a no qual e flexões) 
 

FUNÇÃO SINTÁTICA DO PRONOME RELATIVO 
 

Para identificarmos a função sintática que o pronome relativo exerce na 2ª oração, nós o 
substituímos pelo antecedente e o classificamos. Veja: 
EX: 

Goiânia é uma cidade onde o clima é muito quente. 

Acerca dessa constatação, temos que a função sintática que pode ser atribuída ao pronome 
relativo “onde” é a de adjunto adverbial de lugar. 
 

Eis os artistas que representarão o nosso país. 

Substituindo o pronome pelo antecedente, temos: 
Os artistas (= que) representarão o nosso país. 
         Sujeito 
 
 
 
 

 

Obs: LEMBRE-SE SEMPRE DE VOLTAR AO CONTEÚDO PARA TIRAR SUA 

DÚVIDA. 
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1ª AULA 

 
 
ATIVIDADES 
 
1. Preencha as lacunas das frases seguintes com um pronome relativo adequado. Faça-o 
preceder de uma preposição conveniente (não empregue  o qual e variações).  
 

a) Este é um preceito _____ convém obedecer.  
 
b) O fim _____ visa o ensino é o progresso do homem.  
 
c) A pessoa _______ qualidades me refiro acaba de chegar. 
 
d) Desconheço os regulamentos ______ eles desobedeceram.  
 
e) Este é o advogado ________ devemos pagar os honorários.  
 
f) Consegui a posição _______ sempre aspirei.  
 
g) Você é um amigo _______ lealdade não me esquecerei  
jamais.  
 
h) Você é uma pessoa _________ todos simpatizam.  
 
i) O escritor _______ obra o professor fez referência  é  
modernista.  
 
j) Concentro-me em projetos _____ execução é arrojada.  
 
 
 
2. Aponte a opção que completa corretamente as frases abaixo:  
 
1. Este é o garoto ________ pai fui professor.  
2. Era uma grande árvore _______ sombra descansávamos.  
3. Você é a pessoa _______ recorrerei.  
 
a) de cujo – em cuja – a quem  
b) cujo – em cuja – que  
c) a cujo – da qual – com quem  
d) cujo o – cuja – a quem  
e) do qual – sobre a qual – para quem 
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2ª AULA 

 
 
ATIVIDADES 
 
1. Reescreva as frases utilizando o pronome relativo adequado: 
01. Vi a moça (…) tu gostas. 
02. Vi o país (…) tu vais. 
03. Vi o país (…) tu vens. 
04. Vi o país (…) tu moras. 
05. O modo (…) agiu foi sincero. 
06. Tenho tudo (…) quero. 
07. Vi a moça (…) tu amas. 
08. Eis o livro (…) leitura gostei. 
09. Falou tudo (…) quis. 
10. Ela viu a mãe do aluno (…) ela gosta. 
 
2. Assinale a alternativa que completa a frase: 
“ O garoto ______ cobra picou, passa bem.” 
a) a quem; 
b) cuja; 
c) o qual; 
d) em quem; 
e) cuja a; 
 
Leia: 

Cavalinha: planta boa para recuperar os minerais perdidos 

    Cavalinha é uma planta medicinal de uso muito antigo – botanicamente esta planta 

é conhecida como Equisetum arvense e, em cada região, tem um nome 
interessante: rabo-de-cavalo, cola-de-cavalo, milho-de-cobra, cauda-de-raposa, cana-

de-jacaré, erva-canudo ou lixa-vegetal são alguns desses nomes populares. 

    A cavalinha é planta de brejo, que sempre dá e cresce em região onde a água fica 

acumulada, nos pântanos, na beira de lagos ou valas. Uns caniços verdes, durinhos, 
com gomos, que podem crescer até metro e meio de altura em algumas regiões, que 

bota folhas descabeladas a cada tanto. Lembra o bambu, mas não é. Também lembra 

as caninhas de pescar, que são taquarinhas de brejo aqui e ali. 

Alice Branco. Disponível em: <https://www.greenme.com.br>. (Fragmento). 

  
1 – “[…] sempre dá e cresce em região onde a água fica acumulada, nos pântanos, 

na beira de lagos ou valas.”. Identifique o referente do pronome relativo em destaque 

nessa parte: 

  
2 – O pronome relativo “onde” equivale a: 

a) em que 

b) de que 

c) com que 
d) a que 

  

3 – Em todas as alternativas, o “que” funciona como pronome relativo, exceto em: 

a) A cavalinha é uma planta que se desenvolve em locais com água parada. 
b) Cavalinha? Que planta é essa? 



c) Rabo-de-cavalo e cauda-de-raposa são alguns dos variados termos que nomeiam a 

cavalinha. 

d) A cavalinha, que tem fins medicinais, assemelha-se ao bambu. 
  

4 – O termo grifado desempenha a função de pronome relativo em: 

a) “[…] botanicamente esta planta […]” 

b) “[…] conhecida comoEquisetum arvense […]” 
c) “[…] são alguns desses nomes populares.” 

d) “Também lembra as caninhas de pescar, que são taquarinhas de brejo aqui e ali.” 

  

5 – “A cavalinha é planta de brejo, que sempre dá e cresce em região […]”. Aponte o 
pronome relativo, presente nesse trecho. Em seguida, indique o seu antecedente: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


