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Pronomes

São palavras que substituem ou acompanham
outras palavras, principalmente os substantivos.
Podem também remeter a palavras, orações e
frases expressas anteriormente.

Pronomes substantivos – Funcionam como
substantivos.

Pronomes adjetivos – Acompanham os
substantivos



Pronomes pessoais



• Pronome Reflexivo – Quando o pronome 
oblíquo se refere ao mesmo ser indicado pelo 
pronome reto.

(Feri-me com a tesoura.)

Os pronomes o, a, os, as variam para lo, la, los, las
após formas verbais terminadas em R, S, Z e 
variam para no, na nos, nas após formas verbais 
terminadas com sons nasais.

Vou escrever uma carta. / Vou escrevê-la.

Põe os livros ali. / Põe-nos ali.



Mim ou Ti?

Eu e tu – Funcionam como sujeito. (Não podem 
vir regidos por preposição nem servir como 
complemento)

Mim e ti – Exercem outras funções.

Não há mais nada entre mim e você. – Adj. Adv.

Os alunos trouxeram flores para ti. – OI



Consigo ou com nós? Consigo ou...

Os oblíquos si e consigo só podem ser empregados como 
reflexivos na 3ª pessoa.

Vaidosa, ela só fala de si mesma.
O professor trouxe as avaliações consigo.

Os demais ( comigo, contigo) são utilizados normalmente.

Ela simpatizou comigo.

Com vós e com nós – Admitidos quando reforçados por 
outros, mesmos, próprios, todos, ambos ou numerais.

Ele discutiu com nós dois.





• Pronomes de tratamento são palavras e 
expressões empregadas para tratar familiar ou 
cerimoniosamente o interlocutor.

• Apesar de designarem o interlocutor (2ª pessoa), 
os pronomes de tratamento exigem verbo e 
pronome na 3ª pessoa.

Você esqueceu de me devolver o livro.
Vossa Excelência trouxe os relatórios?

Observação: 
- Vossa Excelência aceita mais café?
Sua Excelência tomou duas xícaras de café.





Pronomes possessivos

São aqueles que 
indicam posse em 
relação às três 
pessoas do discurso.





Pronomes demonstrativos



São aqueles que situam pessoas ou coisas em relação às 

três pessoas do discurso. Essa localização pode se dar no 

tempo, espaço ou no próprio texto.



Emprego dos pronomes demonstrativos

• Espaço:

Este, esta, isto (s)– Perto de quem fala.
(Este relógio de bolso que eu estou usando pertence a meu 

avô.)

Esse, essa, isso (s) – Perto da pessoa com quem se fala.
(Mamãe, passe-me, por favor, essa revista que está perto 

de você.)

Aquele, aquela, aquilo (s) – Longe de quem fala e de quem 
ouve.

(Olhem aquela casa. É um exemplo da arquitetura colonial 
brasileira.)



• Tempo:

Este, esta, isto (s) – Tempo presente.

(Esta tarde irei ao supermercado fazer a compra 
do mês.)

Esse, essa, isso (s) – Passado próximo.

(Essa noite dormi mal; tive pesadelos horríveis.)

Aquele, aquela, aquilo (s)  - Tempo remoto.

(Naquele tempo, os filhos da classes abastadas 
iam estudar em Portugal.)



• Texto:

Este, esta, isto (s) – O que ainda será falado.
(São estes os assuntos da reunião: informes 

gerais, uso da quadra e abertura da cantina.)

Esse, essa, isso (s) – Algo que já foi falado.
(Sua participação nas olimpíadas de Matemática, 

isso é o que mais desejamos.)

Este e Aquele – Este: para os referidos por 
último. Aquele: para se referir aos primeiros.

(Pedro e Paulo são alunos que se destacam: este
pela rapidez, aquele pela criatividade.



Pronomes Indefinidos



São aqueles que se referem a substantivos de 
modo vago, impreciso, genérico.

Podem ser pronomes substantivos ou pronomes adjetivos.

(Certas pessoas agem como se nunca tivessem nada a 
perder.) P. I. Adjetivo /P. I. Substantivo

Loc. – Cada um, cada qual, qualquer um, seja qual for, seja quem for, 
todo aquele que...



Pronomes interrogativos



• São os pronomes indefinidos que, quem, qual
e (o) que quando empregados em frases 
interrogativas.

• Que horas são? (direta)

(Pron. Adjetivo)

• Gostaria de saber quem falou na reunião. (indireta)

(Pron. Subst.)





Pronomes Relativos



• É aquele que liga duas orações, substituindo na 
2ª oração um termo já expresso na 1ª oração.

Conheça as informações. (1ª oração)

As informações movimentam o mundo. (2ª oração)

Podem ser precedidos ou não por preposições. (Eu enviei a meus
amigos alguns cartões que eu mesma fiz. O rapaz a quem você
pediu informações trabalha aqui?
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