
 

Aula 
26A Pronomes Relativos 

Pronomes relativos são aqueles que retomam um termo já mencionado da 
oração, projetando-o numa outra oração, ou até mesmo dentro de um texto 
para evitar a repetição do termo a que ele se relaciona. 

Ex.: Não conhecemos os alunos. Os alunos saíram. 
Ex.: Não conhecemos os alunos que saíram. 

Na segunda frase, o pronome relativo que retoma o termo antecedente (os 
alunos), projetando-o na oração seguinte. 

No quadro abaixo temos alguns exemplos que pronomes relativos. 

VARIÁVEIS INVARIÁVEIS 
o qual, a qual, os quais, as quais que (quando equivale a o qual e flexões) 
cujo, cuja, cujos, cujas quem (quando equivale a o qual e flexões) 
quanto, quanta, quantos, quantas onde (quando equivale a no qual e flexões) 

O USO DO PRONOME RELATIVO 

1. Os pronomes relativos virão precedidos de preposição se a regência assim 
determinar. 
Ex.: Este é o autor de quem obra gosto. / São opiniões em que penso. 
Ex.: Aquele é o garoto de que falei. / Este é o autor a cuja obra me refiro. 

2 O pronome relativo quem é empregado com referência a pessoas. 
Ex.: Conheço a menina de quem você falou. / Este é o rapaz a quem você se referiu. 

3. É comum empregar o relativo quem sem antecedente claro. Nesse caso, ele 
é classificado como relativo indefinido. 
Ex.: Quem cala consente. (= Aquele que cala, consente.) 

4. Quando possuir antecedente, o pronome relativo quem virá precedido de 
preposição. 
Ex.: Lúcia era a mulher a quem ele amava. 

5. O pronome relativo que pode ser empregado com referência a pessoas ou 
coisas. 
Ex.: Não conheço o rapaz que saiu. (pessoa) / Não li o livro que você me indicou. (coisa) 

6. O pronome relativo que pode ter por antecedente o pronome demonstrativo 
o (e flexões). 
Ex.: Falo o que sinto. (o pronome o equivale a aquilo) 

7. O pronome relativo cujo (e flexões) é relativo possessivo equivalente a do 
qual, de que, de quem. Deve concordar com a coisa possuída. 
Ex.: Esta é a pessoa em cuja casa me hospedei. (casa da pessoa) 
Ex.: Esta é a cidade cujas praias são lindas. (praias da cidade) 
Ex.: Feliz o pai cujos filhos são ajuizados. (filhos do pai) 
8. O pronome relativo quanto, quantos e quantas são pronomes relativos 
quando seguem os pronomes indefinidos tudo, todos ou todas. 
Ex.: Falou tudo quanto queria. / Coloque tantas quantas forem necessárias. 
9. O relativo onde é usado para indicar lugar e equivale a em que, no qual. 
Ex.: Esta é a casa onde moro. / Não conheço o lugar onde você está. 

Obs. Aonde é empregado com verbos que dão ideia de movimento e equivale a para onde, 
sendo resultado da combinação da preposição a + onde. 
Ex.: Voltei àquele lugar aonde meu pai costumava me levar quando criança. 

 
01. Com suas palavras, explique a função dos Pronomes Relativos. 

02. Quais são os pronomes relativos na frase: “O casal de índios levou-os à 
sua aldeia, que estava deserta, onde ofereceu frutas aos convidados". 

03. Complete as frases com pronome relativo adequado: 
a) O aluno (XXX) estuda, vence. Usando os conhecimentos (XXX) adquiriu. 
b) Eu admiro o céu (XXX) há estrelas (XXX) brilhos são intensos. 
c) A loja, (XXX) dono é aquele senhor, foi assaltada várias vezes. 
d) A pessoa (XXX) mais amei na vida foi Joana. Foi a (XXX) mais me marcou. 
e) A casa, (XXX) paredes estavam sujas, foi pintada pelo homem (XXX) morreu. 
f) O livro a (XXX) eu me refiro é aquele (XXX) eu falava sempre. 
g) Ela é uma pessoa de (XXX) ninguém duvida. 
h) O tribunal do júri perante o (XXX) o réu foi condenado foi implacável. 
i) Eu ainda moro na casa (XXX) cresci. Não quero ir (XXX) vocês foram. 
j) Ele entregou tantas frutas (XXX) foram pedidas. 
 

Lixeiro é morto por pegar doce com a mão 
 

O lixeiro Olívio Martinho de Souza foi morto com dois tiros nas costas 
anteontem por ter posto a mão em um doce em uma lanchonete que não ia 
comprar. O assassino seria o dono da lanchonete Vinídus Gennari, 65, que, 
segundo a polícia, estava foragido até a noite de ontem. (Folha de São Paulo) 
04. O texto acima apresenta um pronome relativo empregado incorretamente. 
a) Identifique e diga por que o pronome foi usado de forma inadequada. 
b) Reescreva a sentença (frase), fazendo a correção do pronome relativo. 
05. Crie um pequeno texto utilizando cinco pronomes relativos diferentes. 


