
 

 

 

 

 
1. Distingue pronomes e determinantes nas frases seguintes: 

 

1.1.  “Os meus amigos já chegaram. E os teus?” 
 
_______________________________________________________________ 
 

1.2.  “Esta sobremesa está deliciosa. E essa?” 
______________________________________________________________ 
 
 

1.3.  “Pusemos poucas flores no centro da mesa. Vocês puseram muitas!” 
 
_______________________________________________________________ 
 
 

1.4.  “ E eles, quantas puseram?” 
 
_______________________________________________________________ 
 

1.5.  “ As três rosas que estão no meio são as mais bonitas.” 
 

_______________________________________________________________ 
 

2. Associa cada conjunto de palavras da coluna A uma única palavra da coluna B, de modo 
a relacionares o elemento que é comum às palavras de cada conjunto com a palavra cujo 
sentido lhe está associado. 
 
 Escreve as letras e os números correspondentes. Utiliza cada letra e cada número apenas uma 
vez. 

 
 
 

 
COLUNA A 

 
COLUNA B 

 

(a) Enquanto percorriam os oceanos, o  

entusiasmo dos marinheiros crescia. 

 

(b) A imagem mais extraordinária do nosso  

planeta captada pelos astronautas é esta. 

 

(c) As viagens por grandes espaços, sem  

 

 

1) conjunção subordinativa concessiva 

(2) pronome demonstrativo 

(3) conjunção subordinativa condicional 

(4) pronome indefinido 

(5) conjunção subordinativa consecutiva 



 

 

encontrar ninguém, convidam à reflexão. 

 

(d) Os cientistas já se interrogam sobre a  

existência de vida extraterrestre há muito. 

 

(e) Embora conhecesse bem os riscos, o  

investigador aceitou aquela missão. 

 

(6) pronome pessoal 

(7) conjunção subordinativa temporal 

(8) pronome relativo 

 
a) _____  b) _______ c) _______ d) _____ e) _____ 

 
 
 
 
 
 
 

3. Seleciona para responderes a cada item, a única opção que permite obter uma 

informação correta. 

 

3.1. A frase em que a palavra «que» é um pronome é 

(A) Pedi à minha mãe que me comprasse uma boa gramática.  

(B) O João costuma anotar num caderno as palavras que desconhece. 

(C) Empresta-me o teu dicionário, que o meu ficou na escola.  

(D) O Pedro tem tantos cadernos que ofereceu alguns aos amigos.  

 

3.2. A frase em que a palavra «que» é uma conjunção é 

(A) Há um ninho de águia que está a ser destruído.  

(B) É melhor estudar para o teste, que é amanhã. 

(C) O livro que foi premiado foi escrito pelo meu tio.  

(D) O Pedro contou que tinha visto uma garça-vermelha.   

 

3.3. A frase em que a palavra «todos» é um pronome é 

(A) Pedi à minha mãe que me comprasse todos os jogos da Fifa. 

(B) Todos os alunos deviam anotar as palavras que desconhecem. 

(C) Empresta-me todos os apontamentos, que os meus estão incompletos.  

(D) O Pedro diz que não gosta de jogos, mas conhece todos.  

 



 

 

4. Lê as frases que se seguem, e substitui as expressões sublinhadas pela forma adequada 

do pronome pessoal. Faz apenas as alterações necessárias. 

 

4.1. Pus as bagagens no porão. ____________________________________________ 

4.2. Consultaremos um dicionário eletrónico.__________________________________  

4.3. Tu compras a fruta. __________________________________________________  

4.4. Em dezembro acenderei a lareira._______________________________________ 

4.5. Peço-te que escoves o cão. ____________________________________________  

4.6. Eles protegem a natureza. _____________________________________________ 

4.7. Eles cruzaram os braços com impaciência.________________________________ 

 
 
 
 
5. Completa cada uma das frases seguintes com um dos elementos do quadro apresentado. 

 

5.1. O livro ________________ mais gostei tinha fotografias de paisagens africanas. 

5.2. O fotógrafo ______________saco de viagem foi roubado ficou desesperado. 

5.3. Aqueles são os fotógrafos _________ o presidente oferecem um prémio de cidadania. 

5.4. Este é o lugar do nosso país ______________ conheço melhor. 

 

De que que a quem 

cujo em que onde 

 

 



 

 

 

          1.1. “Meus”: determinante; “teus”: pronome 
 

1.2.“ “Esta”: determinante; “essa”: pronome 
 

1.3   “Poucas”: quantificador; “muitas”: pronome. 
 

1.4. “Quantas”: pronome 
 
1.5. ”Que” e “as”: pronomes 

 
  
 

2. 
a) 7    b) 2    c) 4    d) 6   e)1 
 
 

 

3.1.A frase em que a palavra «que» é um pronome é 

 (B) O João costuma anotar num caderno as palavras que desconhece. 

              

 

3.2.A frase em que a palavra «que» é uma conjunção é 

                        (D) O Pedro contou que tinha visto uma garça-vermelha.   

 

3.3. A frase em que a palavra «todos» é um pronome é 

      (D)O Pedro diz que não gosta de jogos, mas conhece todos.  

4. 

 

4.1.Pu-las no porão. 

4.2. Consultá-lo-emos 

4.3.Tu compra-la. 

4.4.Em dezembro acendê-la-ei. 

4.5.Peço-te que o escoves . 

4.6.Eles protegem –na. 

4.7.Eles cruzaram –nos com impaciência. 

 
 
 



 

 

 
5. 

 

            5.1.O livro de que mais gostei tinha fotografias de paisagens africanas. 

5.2. O fotógrafo cujo saco de viagem foi roubado ficou desesperado. 

5.3.Aqueles são os fotógrafos a quem o presidente ofereceu um prémio de cidadania. 

5.4.Este é o lugar do nosso país que conheço melhor. 

 

 


