
 

 Pronomes Relativos 

Exercícios Complementares 



 

 

1) Use pronomes relativos para transformar 

as duas frases dadas numa só: 

 
a) O jogador foi convocado pelo treinador. O 

treinador irá à Copa do Mundo. 

O jogador que irá à Copa do mundo foi 

convocado pelo treinador. 

 

b) Minha irmã comprou o material. Eu precisava 

desse material. 

Minha irmã comprou o material de que 

precisava. 

 



   c) O professor se chama José. Refiro-

  me a esse professor. 

O professor a quem me refiro se chama José. 

 

d) Gosto muito da cidade. Eu nasci na cidade. 

Gosto muito da cidade onde nasci. 

 

e) Na minha escola há muitos colegas. Os pais 

dos colegas vêm buscá-los de carro. 

Na minha escola há muitos colegas cujos pais 

vêm buscá-los de carro. 

 



 

2) Identifique o pronome relativo e o 

termo antecedente a que pertencem: 

 
a) No jardim há vários bancos nos quais as crianças 

brincavam. 

PR: nos quais – ANTECEDENTE: vários bancos 

b) O carro que comprei é importado. 

PR: que – ANTECEDENTE: carro 

c) A pessoa a quem me dirigi era recepcionista. 

PR: quem – ANTECEDENTE: pessoa 

d) O cordão que o ladrão roubou é de ouro. 

PR: que – ANTECEDENTE: cordão 

e) A empresa que incentiva os funcionários progride. 

PR: que – ANTECEDENTE: empresa 

 

 



 

3) Determine a função sintática dos pronomes 

relativos do exercício 2. 

 a) No jardim há vários bancos nos quais as 

crianças brincavam. 

As crianças brincavam nos bancos. 

Nos quais: advérbio de lugar 

 

b) O carro que comprei é importado. 

Comprei o carro. 

Que: objeto direto 

 



   c) A pessoa a quem me dirigi era  

 recepcionista. 

Me dirigi à pessoa. 

Quem: objeto indireto 

d) O cordão que o ladrão roubou é de ouro. 

O ladrão roubou o cordão. 

Que: objeto direto 

e) A empresa que incentiva os funcionários 

progride. 

A empresa incentiva os funcionários. 

Que: sujeito 

 



 

4) Complete as frases com pronome 

relativo adequado: 

 
a) O aluno que estuda, vence. O aluno que não 

estuda, se arrepende. 

b) Contemplo o céu, onde estrelas brilham 

intensamente. 

c) A loja, cujo dono é aquele senhor, foi assaltada 

várias vezes. 

d) A pessoa a quem mais amei na vida foi Joana. 

e) A casa, cujas paredes estavam sujas, já foi 

pintada. 

 



 

5) Identifique a frase em que não se usa 

corretamente o pronome relativo: 

 
(    ) É um político em cujas palavras não se pode 

confiar. 

(    ) Feliz o povo cujo o governo não é corrupto. 

(    ) Essa é a pessoa de quem eu tanto falo. 

(    ) Essa é a pessoa cujo amor eu não divido com 

ninguém. 

 



 

5) Identifique a frase em que não se usa 

corretamente o pronome relativo: 

 
(    ) É um político em cujas palavras não se pode 

confiar. 

( X ) Feliz o povo cujo o governo não é corrupto. 

(    ) Essa é a pessoa de quem eu tanto falo. 

(    ) Essa é a pessoa cujo amor eu não divido com 

ninguém. 

 




