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Exercícios de revisão  
 

01 - Em "O casal de índios levou-os à sua aldeia, que estava deserta, onde ofereceu frutas aos 
convidados", temos: 

a) dois pronomes possessivos e dois pronomes pessoais 

b) um pronome pessoal, um pronome possessivo e dois pronomes relativos 

c) dois pronomes pessoais e dois pronomes relativos 

d) um pronome pessoal, um pronome possessivo, um pronome relativo e um pronome 
interrogativo 

e) dois pronomes possessivos e dois pronomes relativos. 

02 - Assinale o item em que não aparece pronome relativo: 

a) O que fazes não está correto. 

b) A vida que levo não é fácil. 

c) O caminho por que passei é um atalho. 

d) Temos que trabalhar aos sábados. 

e) O show a que assisti estava lotado. 

03 - Assinale o período em que foi empregado um pronome relativo inadequadamente: 

a) O livro a que eu me refiro é Estrela da manhã, do Manuel Bandeira. 

b) Ela é uma pessoa de cuja idoneidade ninguém duvida. 

c) A tese em cujos dados nos baseamos é esta. 

d) O tribunal do juri perante o qual o réu foi condenado foi implacável. 

e) O homem de cujo lhe falei ontem é este. 
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04 - Conheci que (1) Madalena era boa em demasia... A culpa foi desta vida agreste que (2) me 
deu uma alma agreste. Procuro recordar o que (3) dizíamos. Terá realmente piado a coruja? Será 
a mesma que (4) piava há dois anos? Esqueço que (5) eles me deixaram e que (6) esta casa está 
quase deserta. 

Nas frases acima o que aparece seis vezes; em três delas é pronome relativo. Quais? 
 
a) 1, 2, 4 

b) 2, 4, 6 

c) 3, 4 , 5 

d) 2, 3, 4 

e) 2, 3, 5 

05 - Assinale as alternativas corretas: 
I. Está correto o uso do pronome relativo na frase “A equipe cujo o desempenho foi superior 
receberá premiação em dinheiro”. 
II. “A desigualdade social é um mal que acomete o Brasil”. Está correto o emprego do pronome 
relativo que. 

III. Os pronomes relativos representam nomes já mencionados anteriormente, relacionando-se 
com eles. Também têm como função introduzir orações subordinadas adjetivas. 
IV. O pronome relativo que deve ser evitado. Sempre que possível, a substituição deve ser feita 
pelos seguintes pronomes: o qual, a qual, os quais, as quais. 
V. Os pronomes relativos são: o qual (a qual, os quais, as quais), cujo (cuja, cujos, cujas), que, 
quem, quanto (quanta, quantos, quantas), onde, como, quando. 

a) I, III e V. 

b) II, III e V. 

c) I e IV. 

d) IV e V. 
e) Todas as alternativas estão corretas. 
 
06 –( PUC-SP) No trecho que a seguir transcrevemos, há vários pronomes. 

"Com esta história eu vou me sensibilizar, e bem sei que cada dia é um dia roubado da morte. Eu 
não sou um intelectual, escrevo com o corpo. E o que escrevo é uma névoa úmida." 

Identifique, nele, dois pronomes demonstrativos, um pronome pessoal do caso reto e um pronome 
pessoal do caso oblíquo. 

 
07 - Assinale o item em que há erro no emprego do pronome demonstrativo: 
a) Paulo, que é isso que você leva? 
b) "Amai vossos irmãos"! São essas as verdadeiras palavras de amor. 
c) Trinta de dezembro de 1977! Foi significativo para mim esses dias. 
d) Pedro, esse livro que está com José é meu. 
e) Não estou de acordo com aquelas palavras que José pronunciou. 
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08 - . Assinale o item que completa convenientemente as lacunas do trecho: 
 
"A maxila e os dentes denotavam a decrepitude do burrinho, __________ porém, estavam mais 
gastos que __________. 
a) esses, aquela  
b) estes, aquela 
c) estes, esses  
d) aqueles, esta  
e) estes, esses 
 
09 -  Marque a alternativa em que a frase está com o emprego incorreto dos pronomes 
demonstrativos: 
a) Esse é o passaporte do futuro: educação, ciência e tecnologia. 
b) Com esta vitória em Vancouver, Pedro soma seu décimo título em corridas de cavalo. 
c) HTTP, o que é isto mesmo? 
d) O transporte público é acessível? Qual é o mais vantajoso? São estas perguntas que...  
 
 
10 -. Assinale a alternativa em que o pronome demonstrativo está empregado corretamente: 
a) Este próximo ano será melhor que esse. 
b) Aquela bolsa que você está usando pertence a mim. 
c) Olha! Quem são estes políticos que estão naquele caminhão? 
d) Viajei um dia e uma noite. Durante esta choveu e durante aquele fez sol. 
e) Há anos que não viajamos juntos. Estes tempos só nos deixaram saudades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


