
www.acessaber.com.br 

 

ESCOLA ________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________TURMA:___________ 

NOME:_______________________________________________________________ 

A preposição e os pronomes relativos 

 

 No padrão culto da língua portuguesa, devemos utilizar as preposições, quando 

a regência assim exigir, ANTES dos pronomes relativos (que / o qual).  

  

Exemplos:           Jean gosta de computação.  

                          Essa é a atividade DE que Jean gosta.  

                          Essa é a atividade DA QUAL Jean gosta. (de + a qual) 

                           

   Jean confia em seu irmão.  

                         Esse é o parente EM que Jean confia. 

                         Esse é o parente NO QUAL Jean confia. ( em + o qual) 

 

Coloque a preposição antes do pronome relativo quando for necessário: 

 

1. Esta é a pessoa ____ que gostamos.  

2. Esta é a chefe ____ que confiei.  

3. Aquela sempre foi a rua______que passava. 

4. Era maravilhosa a situação_______que se encontrava. 

5. Essa é a mulher_____que me referi naquela palestra. 

 

Substitua todos os pronomes “que” pelo “o qual” e derivados das cinco 

frases acima e transcreva corretamente a seguir: 

 

6. Esta é a pessoa ____ gostamos.  

7. Esta é a chefe ____ confiei.  

8. Aquela sempre foi a rua______ passava. 

9. Era maravilhosa a situação_______ se encontrava. 

10. Essa é a mulher_____ me referi naquela palestra. 
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Questões ao estilo de concursos e vestibulares: 

 

1. Qual a alternativa em que não se utiliza o pronome relativo com preposição 

a) O namorado ______ me recordo me faz sentir saudades. 

b) A aula ______ assistimos foi sobre crase com o professor André. 

c) Era impossível aceitar as questões ______ foram submetidos durante a prova. 

d) As agressões ________ estamos expostos devem ser evitadas agora.  

e) As dificuldades _______ transpusemos ao longo do casamento tornou-nos fortes! 

 

2. “Essa sempre será a esposa ____que gosto.” Qual a preposição manteria a frase 

correta? 

a) para 

b) de 

c) com 

d) por 

e) em 

 

3. “São essas posições com as quais discordamos”. Para a frase em questão ficar 

correta, devemos fazer o seguinte: 

a) colocar posições no singular. 

b) trocar a preposição com por “em” 

c) trocar a preposição com por “de”.  

d) colocar o verbo discutir em vez de “discordarmos” 

e) retirar a preposição com apenas.  

 

4. Analise as frases: 

I – Essas são as empresas de que dependo.  

II – As moças em que confio são pedagogas. 

III – Aqui está a empresa que você precisa. 

Qual alternativa traz uma afirmação correta em relação às três afirmativas? 

a) a alternativa I está errada. 

b) a alternativa II está errada. 

c) as alternativas I e III estão erradas. 

d) a alternativa III está errada. 

e) todas as alternativas estão erradas. 


