
 

Aula 
28A Pronomes Interrogativos 

Pronomes interrogativos são aqueles empregados em orações interrogativas 
diretas ou indiretas. São eles: que, quem, qual, quais, quanto, quanta, 
quantos, quantas. 
Ex.: Quem chegou? (interrogativa direta) 
Ex.: Gostaria muito de saber quem fez isso. (interrogativa indireta) 
Ex.: Quanto pagou por isso?  

Exemplos de orações interrogativas diretas: 
Ex.: Que dia é hoje? 
Ex.: Quem fez esse bolo? 
Ex.: Qual dos dois é mais bonito? 
Ex.: Quanto custa a entrada para o cinema? 

Exemplos de orações interrogativas indiretas: 
Ex.: Perguntei que dia é hoje. 
Ex.: Queria saber quem fez esse bolo. 
Ex.: Diga qual dos dois é mais bonito. 
Ex.: Informe quanto custa a entrada para o cinema. 

Os pronomes interrogativos que e quem são invariáveis. Já o pronome qual 
flexiona-se em número (quais) e o pronome quanto flexiona em gênero e 
número (quanto, quanta, quantos, quantas). 

EMPREGO DO PRONOME INTERROGATIVO 

Pronome interrogativo “que” 
1. O pronome interrogativo que pode ser um pronome substantivo quando tem 
o sentido de "coisa". 

Ex.: Que foi aquilo? / Que teria acontecido? 

2. O pronome interrogativo que pode ser um pronome adjetivo, quando tem o 
sentido de "que espécie de". 

Ex.: Que vendaval passou por aqui? / Que sentimento é esse? 

Pronome interrogativo “quem” 
1. O pronome interrogativo quem pode ser um pronome substantivo. 

Ex.: Quem será aquele cantor? / Não ignore quem te sustentou. 

2. O pronome interrogativo quem pode ser empregado como predicativo do 
sujeito (de um sujeito que esteja no plural) em orações que contenham o verbo ser. 

Ex.: Quem eram os visitantes? Você sabe quem são os atores da peça? 

Pronome interrogativo “qual” e “quais” 
O pronome interrogativo qual geralmente é usado como pronome adjetivo. 

Ex.: Qual a razão de fazer isso? Quais desses alunos falaram com você. 

Pronome interrogativo “quanto e flexões” 
O pronome interrogativo quanto (e suas flexões) pode ser tanto um pronome 
substantivo como um pronome adjetivo. 

Ex.: Quantos são vocês? Quantos anos fez? 

Emprego exclamativo dos pronomes interrogativos 
Os pronomes interrogativos também podem ser usados em orações 
exclamativas. 

Ex.: Que alegria! / Quem diria! / Quanta gente! 

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

02. Leia e tirinha abaixo. 

 
a) Identifique o pronome interrogativo e diga se a oração é uma interrogativa 
direta ou indireta. 
b) Onde a Rosinha está no último quadrinho e qual foi o motivo de ela estar lá? 
03. Complete os espaços com (XXX) com o pronome interrogativo adequado 

a) Gostaria de saber (XXX) vieram à reunião. 
b) (XXX) pegou meu celular? 
c) Quero saber (XXX) roupa vestir. 
d) Eu me pergunto: (XXX) vale meu carro? 
e) Sabe (XXX) gente veio à festa? 
f) Em (XXX) loja eu vi aquele vestido? 

g) Mas (XXX) poderia esperar isso? 
h) Me diga: (XXX) roupas devo doar? 
i) Perguntei (XXX) filme você assistiu ontem. 
j) (XXX) imaginaria! Você veio! 
k) Você sabe (XXX) pagou por isso? 
l) Sabe (XXX) carregador usar no celular?  

04. Construa uma breve narrativa que contenha quatro pronomes 
interrogativos diferentes. 


