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Pronomes relativos 

Pronomes relativos invariáveis: 
QUE 

QUEM 
ONDE 

 
PRONOME RELATIVO QUE 

 
O homem que está  na sala quer falar com você. 
 
Una as frases empregando o pronome relativo que: 
1. Você nos deu livros. Lemos os livros. 
  
2. A revista é cara. Eu comprei a revista.  
 
3. A moça trabalha no posto. Gosto dela.  
 
4. Ele não recebeu a carta. Eu lhe escrevi a carta.  
 
5. O relógio era de seu pai. Ele perdeu o relógio. 
 
6. O carro era velho. Eles venderam o carro. 
 
7.  Os papéis são importantes. Nós temos estes papéis. 
 
8. As crianças vieram aqui. Elas fizeram muito barulho. 
 
9. A fazenda é muito grande. Ele herdou a fazenda. 
 
10. Não conheço o rapaz. Ela ama este rapaz. 
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PRONOME RELATIVO QUEM 
Refere-se a pessoa e vem sempre precedido de preposição: de, por, para, com, contra, a etc. 
 
A moça com quem falei estava nervosa. 
 
Complete com preposição + quem: 

 

1. O rapaz com quem falei estava ocupado. 

2. O diretor ..................................... trabalho nunca está contente. 

3. O rapaz ............................................ saí ontem é um grande amigo meu. 

4. Esta é a garota ................................... eu sempre penso. 

5. Não conheço a pessoa ............................. você deu o nosso endereço. 

6. Preocupo-me com meu amigo, ....................................... não recebo notícias há muito tempo. 

 
Una as frases empregando o pronome relativo quem.  
O rapaz é americano. Trabalho com este rapaz. 
O rapaz com quem trabalho é americano. 
 
1. Eu não sei o nome do homem. Eu entreguei o pacote para ele. 
  
2. O rapaz não gosta de mim. Eu gosto do rapaz.  
 
3. Os tios são ricos. Ela mora com eles.  
 
4. A moça estava ocupada. Ela pediu uma informação para a moça. 
 
5. Os amigos são atenciosos. Escrevemos sempre para eles. 
 
6. João e Maria casam-se hoje. Desejamos muitas felicidade a eles. 
 
7.  Nossos tios chegarão no mês que vem. Enviamos uma carta a eles. 
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PRONOME RELATIVO ONDE 

 
 
O hotel onde vou me hospedar fica longe do centro. 
 
Una as frases usando o pronome relativo ONDE. 
A casa é velha. Vou morar na casa. A casa onde vou morar é velha. 
 
1. Eu tenho um problema: eu deixei meu carro no estacionamento. O estacionamento está fechado 
agora. 
 
2. A firma é muito grande. Eu trabalho na firma. 
 
3. A rua é estreita e escura. Ela mora nessa rua. 
 
4. Que chato! Perdi minha bolsa no cinema. O cinema fica do outro lado da cidade. 
 
5. Que bom! A cidade é calma. Moramos nesta cidade. 
 
6. O escritório é grande e claro. Trabalho nesse escritório. 
 
7. A fábrica era moderna. O incêndio começou nessa fábrica. 
 
8. O hotel fica nas montanhas. Nós sempre passamos as férias de julho nesse hotel. 
 
 

Pronomes relativos variáveis: 
O QUAL / A QUAL / OS QUAIS / AS QUAIS 

CUJO / CUJA / CUJOS / CUJAS 
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PRONOME RELATIVO O QUAL/ A QUAL/ OS QUAIS/ AS 
QUAIS 

Os pronomes relativos invariáveis: que, quem, onde podem ser substituídos por o qual, a qual, os 
quais, as quais. 

 
Complete com as formas variáveis do pronome: o qual, os quais... 
(sair com) Os amigos com os quais sempre saímos são alegres. 

1. (insistir em) O assunto ..................................... sempre insisto é importante. 
2. (falar com) Meu vizinho, ..................................... falo muito, é sempre amável comigo. 

3. (gostar de) Nossos professores, ............................................ gostamos muito, são todos 
brasileiros. 

4. (mostrar para) Os turistas ................................... ele mostrou a cidade partiram hoje de manhã. 

5. (escrever para/a) Minhas irmãs, ............................. escrevo sempre, moram em Portugal. 

6. (entrar por) A porta ....................................... eu entrei está fechada agora. 

 
Substitua: que, quem, onde, por: o qual, a qual, os quais, as quais. 
O livro de que falo recebeu um prêmio.  
O livro do qual falo recebeu um prêmio. 
 
1. A estrada por que passei estava deserta. 
 
2. O problema em que penso noite e dia não tem solução. 
 
3. Esperamos a resposta de que depende o futuro da firma. 
 
4. As amigas com quem moro não são muito compreensivas. 
 
5. Gosto muito do meu vizinho de apartamento, com quem sempre converso. 
 
6. O bairro onde ele mora tem várias lojas importantes. 
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PRONOME RELATIVO CUJO, CUJA, CUJOS, CUJAS 
Indicam posse. 

A casa, 
cujo dono vive na Europa,  
cuja dona está na Europa, 
cujos quartos estão vazios, 
cujas janelas você vê daqui, 

está abandonada. 

 
 
Complete as frases usando sua criatividade. 
João, cuja casa é grande, tem muitos filhos. 
 

1. O livro, cujas .........................................................................., é muito antigo. 
2. Não posso assinar os contratos cujas ....................................................................................... 
3. Não paguem as contas cujo ........................................................................................................... 
4. O turista, cujo ..................................................................., teve problemas no aeroporto. 
5. Minha vizinha, cujos ..........................................................................., está muito preocupada. 
6. O advogado, cuja ................................................................................., ajudou-nos muito. 

 
Una as frases empregando os pronomes relativos cujo(s), cuja(s). 
A loja está sempre cheia. Os preços da loja são muito bons.  
A loja, cujos preços são muito bons, está sempre cheia. 
 
1. O carro estava estacionado ali há vários dias. A placa do carro era de Porto Alegre. 
 
2. O prédio ficava na rua principal. Os moradores do prédio reclamavam do barulho. 
 
3. O aluno saiu mais cedo. Os livros do aluno ficaram na classe. 
 
4. Esta sala é a melhor do edifício. As janelas da sala são grandes. 
 
5. Meu amigo mudou-se para o Rio de Janeiro. A esposa de meu amigo é carioca. 
 
6. A orquestra não se apresentou ontem. O maestro ficou doente. 
 
 
Seguem algumas orações inacabadas. Termine cada uma delas, como no exemplo. 
Em todas as cidades por onde passou, foi bem recebido. 
 
1. ............................................, cujas folhas já estavam amareladas, ........................................................ 
2. ............................................., em quem sempre pensava, .................................................................... 
3. ............................................., nos quais sempre pensava, .................................................................... 
4. ............................................., que nunca conheceu, ............................................................................ 
5. ............................................., que muito amava, ................................................................................. 


	Pronomes relativos
	Pronomes relativos invariáveis:
	PRONOME RELATIVO QUE
	PRONOME RELATIVO QUEM
	PRONOME RELATIVO ONDE
	Pronomes relativos variáveis:
	PRONOME RELATIVO O QUAL/ A QUAL/ OS QUAIS/ AS QUAIS
	PRONOME RELATIVO CUJO, CUJA, CUJOS, CUJAS

