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Os pronomes relativos referem-se a pessoas, coisas ou lagares relatados antes e são: 

 

Variáveis 

Invariáveis Singular Plural 

Masculino Feminino Masculino Feminino 

o qual a qual os quais as quais que 

quanto quanta quantos quantas quem 

cujo cuja cujos cujas onde 

 

 

Exemplos: 

 

Os estudantes que fazem parte desta turma são muito simpáticos. 

O cônsul-geral de Portugal com quem falámos era muito simpático. 

O cinema onde fomos ver o filme “O Discurso do Rei” tinha muito boas condições.  

O exame para o qual estudei pouco correu-me mal.  

Os estudantes dos quais já nem me lembro do nome não eram muito simpáticos. 

Fomos a um restaurante em Portimão, cujo dono é um antigo patrão da Vitália. 

Ela foi jantar a um restaurante em Santa Catarina, cuja especialidade são as ostras 
gratinadas.  

 

 

 

 



 

Preencha as lacunas seguintes com pronomes relativos, de forma a 
que a frase faça sentido:  

O chefe de _____________  te falei é o melhor cozinheiro português de Montreal, _____________ 

proprietário é nosso amigo. No momento em _____________ ele entra na sala de jantar a boa disposição 

instala-se. 

O chefe, _____________ forma de cozinhar é tão inovadora _____________ já o fez ganhar vários 

prémios, _______________ são motivo de orgulho, que ele manifesta com exuberância, é originário de 

Macau. 

E isto é tudo _____________ se pode dizer deste criador gastronómico, _____________ filhos também se 

dedicam à arte culinária. O restaurante _____________ trabalham fica perto do restaurante do pai. A 

cozinha portuguesa é a causa pela _____________ se bate toda a família. 

A senhora a _____________ pedimos que nos servisse as sobremesas é a esposa do chefe, a 

_____________ nos referimos neste texto.  O fornecedor, de _____________  ela estava à espera, chegou 

e a conversa acaba aqui. 

 
 
 

Verbos COMER e BEBER 

 Presente Passado Futuro 

Eu como bebo comi bebi comerei beberei 

Tu comes bebes comeste bebeste comerás beberás 

Ele, ela, 
você 

come bebe comeu bebeu comerá beberá 

Nós comemos bebemos comemos bebemos comeremos beberemos 

Vós comeis bebeis comestes bebestes comereis bebereis 

Eles, elas, 
vocês 

comem bebem comeram beberam comerão beberão 
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