
222 Uso do pronome “cujo” e suas variáveis 
 
 
 
 
 
 
 
 

 A pergunta da vez 
 
Quando devemos usar o pronome “cujo” (e suas variáveis “cujos, cuja, cujas”)?  
 
Uma gota de gramática 
 
Trata-se de um pronome que é usado somente com o sentido de posse e estabelece a relação de 
possuidor e “coisa” possuída.  
 
Esse pronome recupera a informação que foi dita antes, mas concorda com o termo posterior. 
 
Dessa forma:  
 
Ex.: Vi um carro ontem na BR-040 cuja porta estava aberta. (cuja indica que a porta é do carro). 
    (se fossem, no plural, portas  cujas portas estavam abertas) 
 
Ex.: Aqueles pedidos cujo provimento foi negado devem ser arquivados. 
 
Observações:  
 

a) O pronome “cujo” e suas variáveis devem ser antecedidos de preposição sempre que a 
regência dos termos posteriores a exigir.  

 
Vejamos: 
 
Ex.: Esta é a família de Joana, de cuja casa todos gostam. (O verbo gostar, no sentido de achar 
bom, ter afeição, é regido pela preposição de, então “todos gostam de”  de cuja casa) 
 

b) Não se usa artigo antes nem depois de cujo e suas variáveis.  
- O menino cujo o cachorro quebrou a pata estava muito triste. (ERRADO) 
- O menino o cujo cachorro quebrou a pata estava muito triste. (ERRADO) 
 
- O menino cujo cachorro quebrou a pata estava muito triste. (CERTO) 
 

c) As orações iniciadas por cujo e suas variáveis são adjetivas e, portanto, seguem a mesma 
regra para o uso da vírgula: 

 
- em orações explicativas, deve(m) ser colocada(s) vírgula(s) para separar essa 
explicação. 
Ex.: Juliana, cuja oratória encantava os alunos, decidiu realizar projetos na escola. 
 
                  explicação de uma característica de Juliana 
 



   
 
     Há muita corrupção no Brasil, cujo povo ainda elege maus candidatos. 
 
                                                  explicação de uma característica do Brasil 
 
- em orações restritivas, não se usa a vírgula antes de cujo e suas variáveis. 
Ex.: A pasta cujos documentos seriam assinados foi apagada. 

 
Questão bem prática para você 
 
Marque a opção correta quanto ao uso do pronome “cujo” e suas variáveis:  
 
a) A mãe cujo filho estava doente foi isenta das despesas hospitalares. 
b) Este é o pai cujas filhas foram premiadas. 
c) Aqui está o relatório cuja análise não foi feita.  
d) O livro cujo autor foi acusado de plágio foi recolhido das estantes de vendas. 
e) Todas as alternativas estão corretas. 
f) Nenhuma das alternativas está correta. 
 
 

RESPOSTA 
 
Letra e. 


