
 

 

Nível: B1 

o qual, do qual, no qual, para o qual… 

Preenche os espaços com uma das opções: o qual, do qual, no qual, para o qual. 

Atenção: vais ter de flexionar em número as formas dos pronomes; vais ter também 

de as fazer variar em género. 

 

1. No dia 21 de Junho próximo decorrerá o encontro LUSOFONIA HOJE,  ______ serão 

convidados diversos linguistas portugueses e brasileiros. 

2. A universidade, ______  me licenciei, fez de mim um bom técnico. 

3. As festas _______ se servem apenas bebidas brancas estão na moda. 

4. A funcionária com ______  falámos ontem teve um acidente de automóvel. 

5. O Zé não sabe desempenhar as funções _______ foi treinado. 

6. O filme acerca _______  me falaste estreia hoje em Portugal. 

7. Vê, por favor, a data a partir _____ é possível uma pessoa inscrever-se no curso. 

8. Os sindicatos não admitem redução de salários e socorrem-se de um acordo assinado há 

dois anos, nos termos _____ os salários nunca podem ser inferiores à inflação. 

9. A guerra de guerrilha é um conflito _____ ninguém sai vencedor. 

10. O ator regressou à aldeia da sua infância, _____ guarda muito boas recordações. 

11. O meu tio criou um gabinete de contabilidade, _____ eu e o meu primo passámos a 

trabalhar. 

12. O mau génio do jogador, _______ parecia não haver remédio, estava a arruinar-lhe a 

carreira. 

13. Tenho de reunir documentos históricos, cartas, diários, relatos de viajantes, a partir 

______ possa apurar informação sobre o modo de vida da época. 

14. A minha primeira reunião de trabalho correu pessimamente. Os meus colegas só me 

faziam perguntas sobre casos ______ eu nunca tinha ouvido falar. 

15. A política de promoção das exportações foi impulsionada por este ministro, em torno 

_____  se reuniram os economistas mais experientes. 

16. Os dois países assinaram um acordo de paz, _______, no entanto, nunca chegou a ser 

respeitado. 

17. O advogado fundamentou-se numa lei recente, ao abrigo ______  qualquer cidadão pode 

fazer o pagamento da multa em prestações. 

 

 

 

Soluções: 1. para o qual; 2. na qual; 3. nas quais; 4. com a qual; 5. para as quais; 6. do qual; 7. da qual; 8. do qual; 9. 

do qual; 10. da qual; 11. no qual; 12. para o qual; 13. dos quais; 14. dos quais; 15. do qual; 16. o qual; 17. da qual 


