
Pronomes relativos 

• São aqueles que retomam um substantivo (ou um pronome) 
anterior a eles, substituindo-o no início da oração seguinte. 

 Exemplos: O jogo será no domingo. O jogo decidirá o 
campeonato. 

• Reunindo as duas orações em um só período composto, 
temos: 

 O jogo que decidirá o campeonato será no domingo. 

• Observe que, nesse exemplo, a segunda oração se intercala na 
primeira, pois o pronome sempre tem que ficar próximo do 
seu antecedente. 

 

 

 

 

 

 



Para que saber? 
 

Conhecer o papel desempenhados pelos relativos 
é importante porque: 

 
1. Esses pronomes exercem um papel 

fundamental nas relações de vínculo e coesão 
entre as partes da frase; 

2. Sua identificação na estrutura da frase é um 
pré-requisito  para o estudo das orações 

subordinadas adjetivas. 



O quadro a seguir  apresenta os 
pronomes relativos 

• Variáveis 
 

• o/a qual; os/as quais 

• Cujo(s); cuja(s) 

• Quanto(s); quanta(s) 

• Invariáveis  
 

• Que 

• Quem 

• Onde / aonde 



Características e empregos dos pronomes relativos        
 
A dupla função dos pronomes relativos 
 Os relativos caracterizam-se pelo duplo papel que, 
simultaneamente, desempenham na estrutura da frase: 
•. Substituem um termo antecedente (nome ou Pronome); 
•. Iniciam sempre uma nova oração 
 
•Vocês,  que sempre nos criticaram, agora pedem nosso apoio 
                   2ª oração 

1ª oração 



Pronome relativo precedido de 
preposição 

 Em certos casos, é necessário introduzir uma preposição 
antes do pronome relativo. A preposição a ser empregada é, 
geralmente, exigida por um verbo ou por um  nome presente na 
oração iniciada pelo relativo. 
 
Veja nestas frases: 
 
 Não é este o lugar a que eles se referem? 
 
A = preposição 
Que= pronome relativo 
Referem= verbo 
 
(A preposição a é exigida pelo verbo: referir-se a alguma coisa) 



Relativo que 
Quanto a esse pronome, deve-se observar o seguinte: 
a) Pode ser empregado para retomar palavra que designa pessoa ou coisa e é 

substituível por o qual, a qual, os quais,aos quais. 
Conheço a cidade que você visitou ontem 
(Observe – Conheço a cidade a qual você visitou ontem . 

 
b) Pode ser empregado nos casos em que não há exigência de preposição  
(como no exemplo anterior), ou depois de preposição de uma única sílaba 
(a, com, de, em, por etc) 

É muito valiosa a amizade das pessoas em que confiamos 
 
Se  a preposição tiver mais de uma sílaba (perante, sobre etc), o relativo “que”  

deve ser substituído por “o/a qual”, “os/as quais” 
   A notícia segundo a qual ele havia viajado é falsa 
 
c) O relativo “que” pode ter como antecedente (termo retomado) os pronomes 

demonstrativos o, a, os, as. Veja estes exemplos. 
Dentre as propostas, escolhi as que mais interessavam  à escola. 
Quando está nervoso , ninguém entende o que ele fala. 

(pronome demonstrativo “as”= aquela/ “o”= aquilo) 



Relativo quem 

 Só pode ser empregado quando o antecedente 
nomeia uma pessoa  
(ou um ser personificado) 
Exemplos: 
• Estes são os atletas a quem entregaremos os 
 prêmios. 
• Desejo esclarecer que não foi ela quem  nos 
 prejudicou. 
• O jaguar, a quem alguns povos andinos temiam, 
 era considerado um deus. 
  



Relativo cujo(s), cuja(s) 

 Esse pronome sempre estabelece uma relação de posse e é 
empregado entre dois substantivos. 
Exemplos:  
 
 Serão atendidas as pessoas  cujos  nomes   constem na lista. 
       substantivo                      substantivo 
 
Pessoas cujos nomes = nomes das pessoas – idéia de posse 
Função sintática desse relativo: Adjunto adnominal 



Pronome onde / aonde 

 Essas duas formas de pronomes relativos só podem 
ser empregadas para indicar lugar e têm usos diferentes. 
Veja: 
 
Onde   indica “lugar em que”. 
Exemplos: Visitarei a cidade onde nasci. 
(lugar fixo = em que) 
Aonde  indica “lugar a que”. 
Exemplo:  Conheço a cidade aonde você irá. 
(lugar em movimento = a que) 



Relativo quanto(s) / quanta(s) 

A  palavra quanto (e suas variações) funciona como 
relativo quando é empregada depois dos indefinidos 
tudo, todo(s), toda(s), tanto(s), tanta(s). 
 
Você fará os exercícios tantas vezes  quantas forem 
necessárias. 
Ele já comprou tudo quanto precisará durante a 
viagem. 


