
Exercícios – Pronomes Relativos

1. Preencha com o pronome relativo adequado:

 1. Vi a moça ______  você gosta.

 2. Vi o país ______ você vai.

 3. Vi o país ______  você vem.

 4. Vi o país ______ você mora.

 5. O modo ______ você agiu foi sincero.

 6. Tenho tudo ______ quero.

 7. Vi a moça ______ tu amas.

 8. Eis o livro ______ leitura gostei.

 9. Falou tudo ______ quis.

 10. Ela viu a mãe do aluno ______ ela gosta.

2. Uma os pares de frases com um pronome relativo, fazendo alterações se necessário.

 (que, quem, qual, quanto, cujo, onde)

1. Buscávamos uma solução para o problema. Essa solução não deveria afetar a classe

menos favorecida.

2. Tínhamos um problema. Solução do problema não deveria afetar a classe menos

favorecida.

3. Esse é o mecânico. Ele consertou meu carro.

4. Esse é o mecânico. A oficina do mecânico é exemplar.

5. Este é um grande favor. Não tenho como pagar-lhe.

6. A Amazônia é uma vasta área verde. O mundo necessita dela.

7. O imóvel irá a leilão na próxima semana. O pagamento do imóvel está atrasado.

8. A rodovia Anhanguera estava congestionada naquele momento. Um caminhão de carga

havia tombado

9. O candidato tem um passado de lutas e de realizações. Nós nos referimos àquele candidato.

10.Comprei o livro. Ele foi adotado pela professora
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3. Circule o pronome relativo e informe seu antecedente.

1. A propaganda que criamos ganhou um prêmio.

2. O projeto sobre o qual discutimos foi adiado.

3. O locutor a quem te referes não faz esse programa.

4. Os apartamentos cujos moradores viajarem serão dedetizados.

5. Durmo no lugar onde cair.

6. Fizeram tudo quanto foi previsto.

4. Reescreva as frases a seguir empregando os pronomes relativos adequados, precedidos de

preposição ou não.

1. A loja ______ você foi tinha produtos naturais?

2. Esta é a região ______ será construído em breve um grande centro de lazer.

3. O restaurante ______ seu amigo nos recomendou tem um excelente atendimento.

4. Os atletas ______ modalidades não constam nesta lista entrarão numa próxima etapa.

5. Conheço algumas cidades ______ vocês passarão no final do ano.

6. Todos notamos o modo ______ você nos olhou meio ressabiado.

7. Paulo Coelho é um dos grandes escritores ______ obra se tornou famosa no exterior.

8. O gerente ______ nos dirigimos tinha sotaque estrangeiro.

9. O instrutor ______ recebi essa orientações já foi campeão nas quadras.

Lixeiro é morto por pegar doce com a mão

O lixeiro O.M.S. 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 V.G., 65, que, segundo 

a polícia, estava foragido até a noite de ontem.

(Folha de S. Paulo, 1993)

1. O texto acima apresenta pronome relativo empregado inadequadamente.
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a) Diga em que consiste essa inadequação.

b) Reescreva o texto, tornando-o mais claro.

2. Nos exercícios a seguir há duas frases isoladas. Relacione-as, usando um pronome relativo.

a) Recebi notícias de meu amigo. Meu amigo mora no exterior.

b) O menino foi reprovado. O pai do menino é professor.

c) Não pude comparecer à festa. Você promoveu a festa.

d) A casa é nova. Moro na casa.

e) Não li os livros. Você recomendou os livros.

f) A cantora gravou novo disco. Sou admirador da cantora.

g) As plantas precisam ser regadas. As plantas estão no jardim.

h) Não conheço o escritor. Você se referiu ao livro do escritor.

i) Você se referiu ao livro. O livro está esgotado.
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