
 

 

Nível: C1 

Pronomes relativos 

 

Variáveis 

o qual, a qual, os quais, as quais 

quanto, quanta, quantos, quantas 

cujo, cujas, cujos, cujas 

 

Invariáveis 

que (coisas, pessoas) 

quem (pessoas) 

onde (em que) 

 

Exemplos: 

Este é o rapaz que me perguntou pelo João. 

Quem chegar primeiro tem direito a um prémio! 

As coisas com que ele sonha são perfeitamente incríveis. 

Esta moça é aquela a quem emprestei o livro. 

Esta é a senhora cuja filha foi para Londres. 

Isto é tudo quanto te posso dizer. 

A cidade onde morámos na infância é mais bonita do que esta. 

Esta foi a causa pela qual se bateu até à morte. 

1. Preenche com pronomes relativos variáveis:  

 

1. A rapariga com     vimos o espetáculo é da minha terra. 

2. O curso de teatro no     eles se inscreveram é noturno. 

3. Durante o assalto, Giovani levou tudo     era valioso. 

4. Aquele centro,    cursos são anunciados na televisão, tem cada vez mais 

alunos. 



 

 

5. As peças de teatro nas      o Leonardo aparece são as mais 

violentas. 

6. Aqueles jovens,     identificação foi feita, podem sair da esquadra. 

7. Aquela árvore,     ramos são tão altos, foi plantada por um jovem 

do centro. 

8. Estes são os projetos nos     se investiram centenas de euros. 

 

2. Preenche com os pronomes relativos invariáveis. 

 

1. O rapaz      me emprestou este CD e a     eu 

telefonei ontem, frequenta aquele centro juvenil     há uma grande 

biblioteca. 

2. Esta professora      está aqui a dar aulas, já trabalhou 

noutros centros. 

3. O professor com      falámos prometeu ajudar-nos com a peça 

musical. 

4. O mercado     elas foram fazer compras tem de tudo! 

5. A professora comprou os livros     nós tínhamos pedido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soluções: 1. 1. quem; 2. qual;3. quanto; 4. cujos; 5. quais; 6. cuja; 7. cujos; 8. quais. 

2. 1. que; quem; onde; 2. que; 3. quem; 4. onde; 5. que. 


