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Funções sintáticas do pronome relativo 

 

Resumo 

 

Os pronomes relativos desempenham função sintática, na oração adjetiva. Para analisá-los, o melhor 

procedimento é montar a oração adjetiva substituindo o pronome relativo pelo seu antecedente. Para que 

possamos apreender de forma concreta o assunto que por ora vamos estudar, seria muito interessante 

analisarmos juntos duas orações, que se encontram demarcadas a seguir: 

O garoto é meu colega de classe. 

O garoto se identifica bastante com o estudo da Língua Portuguesa. 

Temos duas orações nas quais podemos constatar que, em se tratando do sujeito, esse se apresenta de 

forma idêntica em ambas, uma vez expresso por “o garoto”.  Depois de identificarmos esse termo, tão 

importante na construção de uma oração, vamos tentar unir essas duas orações e fazer com que esse 

conjunto de termos se transforme em um período composto? Vamos lá? 

O garoto que se identifica bastante com o estudo da Língua Portuguesa é meu colega de classe. 

Temos agora um período composto, uma vez que constatamos a presença de mais de um verbo (identifica/é 

– verbo ser). Assim, notamos também que no lugar do sujeito da segunda oração foi colocada uma 

palavrinha, representada pela palavra que, cuja função é substituir o sujeito, de modo a evitar possíveis 

repetições.  Essa palavra é um pronome relativo e, em decorrência de tal substituição, ocupa a função 

sintática de sujeito. 
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Exercícios 

 

1. Tem gente que junta os trapos, outros juntam os pedaços. O que, empregado como conectivo, introduz 
a oração: 
a) substantiva 

b) adverbial causal 

c) adverbial consecutiva 

d) adjetiva explicativa 

e) adjetiva restritiva 

 
2. Assinale a alternativa que apresenta um período composto onde uma das orações é subordinada 

adjetiva 
a) "...a nenhuma pedi ainda que me desse fé: pelo contrário, digo a todas como sou"'. 

b) "Todavia, eu a ninguém escondo os sentimentos que ainda há pouco mostrei". 

c) "... em toda a parte confesso que sou volúvel, inconstante e incapaz de amar três dias um mesmo 
objeto". 

d) "Mas entre nós há sempre uma grande diferença; vós enganais e eu desengano." 

e) " - Está romântico!... está romântico... - exclamaram os três..."  

 
3. O Mar Vermelho, onde a chuva é uma exceção durante todo o ano, banha Israel, que é o berço da 

Humanidade. Neste texto, indique:  
a) oração principal;  

b) como se chama a oração: “que é o berço da Humanidade”? 

 

4. O Programa Mulheres está mudando. Novo cenário, novos apresentadores, muito charme, mais 

informação, moda, comportamento e prestação de serviços. Assista amanhã, a revista eletrônica 

feminina que é a referência do gênero na TV. 

a) Por que não está adequada a vírgula empregada após a palavra “amanhã”?  

b) A inclusão de uma vírgula após o termo “feminina” alteraria o entendimento da frase. Nesse caso, 

o que seria modificado em relação ao significado de “revista eletrônica feminina”? 

 

5. Levantamento inédito com dados da Receita revela quantos são, quanto ganham e no que trabalham 
os ricos brasileiros que pagam impostos. (…) Entre os nove que ganham mais de 10 milhões por ano, 
há cinco empresários, dois empregados do setor privado, um que vive de rendas. O outro, quem diria, é 
servidor público.  

(Veja, 12/7/2000.)  

a) A ausência de vírgula no trecho em destaque, no primeiro parágrafo, afeta o sentido? Justifique.  

b) Por que o emprego da vírgula é obrigatório no trecho em destaque, no segundo parágrafo? O que 

esse trecho permite inferir? 
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Gabarito 

 

1. E  

O termo “que”, quando não encontrado entre vírgulas, restringe um certo grupo, no caso, as pessoas que 

juntam os trapos.  

 

2. B 

A alternativa mostra uma oração que encontra certa restrição ao explicitar os sentimentos (sendo esses 

pouco mostrados).  

 

3.  

a) O Mar Vermelho banha Israel.  

b) Oração Substantiva Adjetiva Explicativa, uma vez que apresenta informações e características sobre 

o sujeito da oração principal.  

 

4.  

a) A palavra amanhã funciona como Adjunto Adverbial. Como é uma palavra pequena e vem intercalada 

na oração, há duas possibilidades de pontuação: - isolando a palavra amanhã, com uma vírgula antes 

e outra depois; - eliminando-se a vírgula após amanhã, para que se evite a separação de termos 

essenciais da oração (verbo assistir e seu complemento revista eletrônica).  

b) Sem a vírgula, imagina-se a existência de vários tipos de “revista eletrônica feminina”, pois a oração 

que é a referência do gênero na TV torna-se uma oração subordinada adjetiva restritiva; com a 

vírgula, imagina-se só haver um tipo de “revista eletrônica feminina”, pois a oração que é a 

referência do gênero na TV passa a ser oração subordinada adjetiva explicativa. 

5.  

a) Sim. Sem a vírgula, a oração "que pagam impostos" é adjetiva restritiva, ou seja, apenas alguns ricos 

brasileiros pagam impostos. Caso seja colocada a vírgula, a oração passaria a ser adjetiva 

explicativa, ou seja, todos os ricos brasileiros passariam a pagar impostos.  

b) As vírgulas são obrigatórias, uma vez que se trata de uma oração intercalada (entre o sujeito e o seu 

verbo). A expressão "quem diria" expressa a surpresa de entre os ricos brasileiros haver um 

funcionário público. Essa surpresa pode ser motivada pela crença de que funcionário público ganha 

pouco ou pela indignação diante da descoberta de mais um 'marajá'.  

 


