
 
 

 
 

PRONOMES 
 
PRONOME - a palavra variável que substitui o substantivo (pronome substantivo) ou o acompanha (pronome 
adjetivo). 
 
Ex.: Paulo foi ao jogo. → Ele (PRON. PESSOAL RETO SUBSTANTIVO) foi ao jogo.  
 
O acidente aconteceu inesperadamente. →Aquilo  (PRON. DEMONSTRATIVO SUBSTANTIVO) aconteceu 
inesperadamente. →Aquele (PRON. DEMONSTRATIVO ADJETIVO) acidente aconteceu inesperadamente. 
 
O pronome indica as pessoas do discurso (pessoas gramaticais). 
 
As pessoas do discurso são: 1a pessoa (a que fala). 2a pessoa (a com/para quem se fala). 3a pessoa (a 
de/em/sobre quem se fala). 
 
Classificação dos pronomes: Pessoais, possessivos, demonstrativos, indefinidos, relativos, interrogativos. 
 
                     PRONOMES PESSOAIS 
                                                         
                                                        CASO OBLÍQUO 
                         CASO RETO     átonos              tônicos               
 
1ª pes. sing. – eu                           me                     mim, comigo 
2ª pes. sing. -  tu                            te                      ti,    contigo 
3ª pes. sing. - ele/ela                se, o, a, lhe            si, consigo, ele, ela (regidos de preposição) 
 
1ª pes. plural – nós                       nos                    conosco,   nós (regido de preposição) 
2ª pes. plural - vós                        vos                    convosco, vós (regido de preposição) 
3ª pes. plural - eles, elas         se, os, as, lhes         si, consigo, ele, ela (regidos de preposição) 
 
 
Pronomes pessoais são os que substituem o substantivo. Dividem-se em: caso reto, caso oblíquo e de 
tratamento. 
Os pronomes pessoais do caso reto funcionam como sujeito e os do caso oblíquo, como complemento do verbo 
ou do nome. 
 
Eles (sujeito)  te entregaram o livro. 
 
Eles te (OI) entregaram o livro. 
 
EMPREGO DOS PRONOMES PESSOAIS        
 
Os pronomes eu e tu nunca podem vir regidos de preposição, portanto só podem funcionar como sujeito, com 
raras exceções. Ex.: Viram todos, exceto eu. Convidou todos, inclusive tu. Chamaram os alunos todos, menos 
eu.  
 
Já os pronomes ele, ela, nós, vós, eles e elas, podem vir regidos de preposição e, quando isso acontece, 
funcionam como complemento. 
 
(Errado)                                              (Correto) 
 



 
 

Isso ficará só entre eu e tu.              Isso ficará só entre mim e ti. 
Esse livro é para mim ler.                  Esse livro é para eu ler. 
Chegou o momento dele sair.         Chegou o momento de ele sair. 
Está na hora do político falar.         Está na hora de o político falar. 
Apesar dela vir só, ficaremos.         Apesar de ela vir só, ficaremos. 
 
Os pronomes oblíquos átonos não vêm regidos de preposição, e os tônicos vêm. 
 
O aluno me entregou o livro. 
O aluno entregou o livro a mim. 
 
Os pronomes oblíquos tônicos (SI, CONSIGO) de terceira pessoa só podem ser usados reflexivamente. 
 
Ela dá a si muita importância. 
Ele levou consigo os objetos de valor. 
 
Empregamos com nós e com vós em vez de conosco e convosco, quando usamos depois dessas expressões uma 
palavra ou oração adjetiva que especifiquem ou reforcem o pronome. 
 
 Ex: Os alunos saíram com nós professores. Falamos com vós alunos. Vocês virão com nós mesmos? 
 
Se isso não acontecer, deveremos usar conosco e convosco: os alunos falaram conosco. Eles saíram convosco. 
 
Os pronomes ele, ela, eles e elas são usados para substituir o complemento objeto indireto que representa coisa: 
Assistimos ao filme= Assistimos a ele. Obedecemos às leis de trânsito= Obedecemos a elas. 
ERRADO: Assistimos ao filme= Assistimos-lhe. 
 
CUIDADO: EU X  MIM. 
 
O pronome EU funciona como sujeito; o pronome MIM como complemento verbal ou nominal: 
 
EU (PRONOME SUJEITO)                              
 
Este livro é para EU ler.                         
É para EU fazer esse projeto?   
Este tema não é tarefa para EU desenvolver por enquanto.  
 
MIM (PRONOME COMPLEMENTO) 
 
# É bom para MIM ler este livro (Ler este livro é bom para MIM) 
# É vital para MIM fazer esse projeto? (Fazer esse projeto é vital para MIM?) 
# Não é tarefa para MIM desenvolver este tema. (Desenvolver este em não é tarefa para MIM)   
 
 
 
 
EMPREGO DOS PRONOMES OBLÍQUOS ÁTONOS 
 
Os pronomes o, a, os, as, adquirem a forma de lo, la, los, las depois de verbos terminados por r, s, z: 
 
Manda(r) + o - Mandá-lo     Manda(r) + a - Mandá-la         Fi(z) + os - Fi-los       Dedu(z) + a - Dedu-la 
 
Os pronomes o, a, os e as adquirem a forma de no, na, nos e nas depois de verbos terminados em som 
Nasal: 



 
 

 
Mandaram + o = mandaram-no          Mandaram + a = mandaram-na        Põe + as - Põe-nas 
 
NOTAS IMPORTANTES 
1. O pronome .os. depois de verbos terminados em som nasal toma a forma de nos, dando a idéia de nós 
e não, de eles; portanto, deve-se evitar sua colocação depois do verbo. 
 
Mandaram-nos ao colégio. (eles)              Mandaram-nos ao colégio. (nós) 
 
2. Os pronomes oblíquos átonos ME, TE, LHE, NOS, VOS podem ser empregados com valor ou idéia de posse, 
quando serão pronomes adjetivos e farão referência a substantivos: Bateram-lhe no carro= Bateram no seu carro 
(dele-a). Machucaram-me a perna no jogo= Machucaram a minha perna no jogo. Dói-te a cabeça? (Dói a tua 
cabeça?) 
 
3. Os pronomes oblíquos átonos podem combinar-se em forma de contração: ME+A= MA; ME+AS=MAS; 
ME+O(S)=MO(S); TE+A(S) =TA(S); LHE+O(S) =LHO(S); LHES+ O= LHO; LHES+ A= LHA ; 
NOS+O(S)=NO-LO(S); NOS+A(S)=NO-LA(S); VOS+O(S)=VO-LO(S); VOS+A(S)=VO-LA(S): 
 
Enviei o livro (O) a José(A ELE=LHE) = Enviei-LHO. 
Não me mandaram a revista(ELA=A)= Não MA enviaram. 
Nunca nos disseram a verdade (ELA=A)= Nunca NO-LA disseram. 
Remeteram os documentos(ELES=OS) para ti(TE)= Remeteram-TOS. 
Ainda não enviei as revistas (AS) para ti (TE).= Ainda não TAS enviei. 
 
PRONOMES PESSOAIS DE TRATAMENTO 
 
PRONOMES DE                 ABREVIATURA 
TRATAMENTO                 Singular       Plural                     USO 
 
Você.                                        v                vv.                    Informal, amigos, parentes. 
Senhor, senhora.                    Sr.,Srª        Srs., Sras.           Respeitoso, pessoas mais velhas, formal. 
Vossa Senhoria.                     V. Sª.          V. Sas.               Funcionário público graduado, oficiais até coronel. 
Vossa Excelência.                V. Exa         V. Exas.        Altas autoridades dos três poderes e das forças armadas.  
Vossa Eminência.                  V. Emª         V.Em as.          Cardeais. 
Vossa Alteza.                          V. A.          VV. AA.           Príncipes, arquiduques, duques 
Vossa Santidade.                     V. S.                                    Papa 
Vossa Reverendíssima        V. Revma.     V. Revmas.       Sacerdotes em geral 
Vossa Magnificência           V. Magª.        V. Magas.         Reitores de universidades 
Vossa Majestade                  V. M.             VV. MM           Reis e imperadores 
 
Obs: os pronomes de tratamento exigem verbo e demais pronomes referentes em 3ª pessoa: Vossa Alteza veio 
com sua família. Usa-se VOSSA(S) quando se está falando diretamente com a(s) pessoa(s). Usa-se SUA(S), 
quando se fala da(s)/na(s)/sobre a(s) pessoa(s). 
 
APLICAÇÃO 
 
01. Complete com eu, mim, tu ou ti: 
 
a) Há algum trabalho para ________ fazer. 
b) Isso ficará só entre _______ e ________. 
c) Para _______, viajar de avião é difícil.  
d) Eles disseram para _________ resolver os problemas e para _______ fiscalizares a obra. 
e) Era para ______ encontrar a solução para o problema, pois seria ruim para ______ se algo não mudasse. 
f) Eu te digo que não há mais nada entre ______ e ______. 



 
 

g) Não iremos sem ________ estares aqui, pois é bom para _______ chegares acompanhado. 
 
  
02. Marque V ou F quanto ao emprego dos pronomes pessoais: 
 
a. (  ) Quando eu voltar de viagem, trarei para si um lindo presente. 
b. (  ) Era para eu falar com ele ontem, mas não lhe encontrei em parte alguma. 
c. (  ) Vossa Senhoria preocupa-se com problemas cuja solução foge a vossa alçada. 
d. (  ) Isso ocorreu conosco mesmos. 
e. (  ) V. Exca. trouxestes vosso requerimento? 
f. (  ) Traga consigo todos os seus livros e venha com seu amigo. 
 
03. Troque os termos em negrito pelos pronomes oblíquos correspondentes: 
 
a) Não mandei os alunos ao colégio. ________________________ 
b) Mandaram as crianças à escola. ___________________________ 
c) Põe o livro na bolsa. __________________________ 
d) Entreguei o livro ao aluno. _________________________ 
e) Eles nos deram uma rosa. ____________________________ 
f) Respondi aos alunos. ___________________________________ 
g) Falei aos interessados toda a verdade. ___________________________ 
h) Nunca te contaram a versão real do fato. ___________________________ 
i) Fiz os exercícios. ______________________________ 
j) É preciso ver os dados. __________________________ 
 
 
PRONOMES POSSESSIVOS 
 
São palavras que acrescentam às pessoas gramaticais a idéia de posse de algo (coisa possuída). 
 
PESSOAS     Masc.Sing.      Fem. Sing.      Masc. Plural       Fem.  Plural 
    1ª                  Meu                Minha              Meus                  Minhas 
    2ª                  Teu                  Tua                 Teus                   Tuas 
    3ª                  Seu                   Sua                 Seus                   Suas 
    1ª                 Nosso               Nossa             Nossos              Nossas 
    2ª                 Vosso               Vossa             Vossos              Vossas 
    3ª                  Seu                    Sua                Seus                    Suas 
 
NOTA IMPORTANTE: 
 
A palavra, às vezes, tem a forma de possessivo, mas não dá idéia de posse. 
 
Ela tem seus quinze anos. (indica aproximação) 
O nosso José de Alencar foi escritor romântico (indica afetividade) 
O seu José. (corruptela do pron. de tratamento .senhor.) 
 
 
PRONOMES DEMONSTRATIVOS 
 
São palavras que indicam a posição de um ser em relação às pessoas gramaticais. 
 
Masculino                  Feminino           Invariáveis 
este, estes                   esta, estas             isto 
esse, esses                  essa, essas            isso 



 
 

aquele, aqueles           aquela,              aquelas aquilo 
 
NOTAS IMPORTANTES: 
 
1. O, a, os, as (quando significam isto, aquilo, aquele, aqueles, aquela, aquelas) funcionam como pronomes 
demonstrativos. 
 
O (aquele) que tudo quer tudo perde.            Ouvi o (aquilo) que disseram na reunião. 
Não conheço os (aqueles) de branco.             Quem são as (aquelas) que estão com ele? 
Pedro disse o (aquilo) quis.                             Maria e Ana são as (aquelas) que mais falam. 
 
2. Os pronomes demonstrativos este, esta, isto indicam algo ou alguém que está próximo da pessoa que fala. 
 
Este livro é meu. Isto que tenho nas mãos é o álbum que procuras. 
 
Esse, essa, isso indicam um ser/objeto que estão próximos da pessoa com quem se fala. 
 
Aquele, aquela, aquilo indicam um ser distante de ambas as pessoas. 
 
Paulo, traga-me esse livro que está na sua carteira, pois este que tenho nas mãos é fraco e aquele da 
biblioteca está emprestado. 
 
3. Numa citação de dois elementos, este e variações referem-se ao primeiro elemento ou mais distante, e aquele 
e variações referem-se ao segundo elemento ou mais próximo: 
 
O rio Amazonas e o São Francisco são belos. Este fica no Nordeste; aquele, no Norte. 
  
4. Este e variações e isto, num enunciado, na condição de catafóricos, referem-se ao que VAI ser dito. Esse e 
variações e isso, na condição de anafóricos, referem-se ao que já foi dito:  
 
Custaram caro estes objetos: livros, caderno e canetas. 
Comprei livros, caderno e canetas: esses objetos custaram caro. 
Amai-vos uns aos outros. Essas foram as grandes palavras de Cristo. 
As grandes palavras de Cristo foram estas: amai-vos uns aos outros. 
 
5. São também pronomes demonstrativos: mesmo, próprio, semelhante e tal. 
 
O aluno trouxe o mesmo livro.     A própria aluna falou na reunião.    Não disse tal palavra.    Não pratique 
semelhante ato. 
 
PRONOME RELATIVO 
 
É a palavra que se refere a um termo antecedente. São eles: QUE, QUEM, QUAL, QUANTO, CUJO, ONDE, 
QUANDO.  
 
Ex.: O aluno que estuda aprende. Visitei o hotel onde te hospedaste. Conheço o aluno a quem te referes. 
 
NOTAS IMPORTANTES: 
 
1. .Que funciona como pronome relativo quando puder ser substituído por o qual, a qual, os quais, 
as quais. 
O sol brilhava no horizonte, que (o qual) iluminava com seus últimos raios. 
 



 
 

Obs.: por não ser variável, o pronome relativo que pode causar ambigüidades: conheço a mãe do aluno que está 
doente.  
 
2. O pronome relativo quem refere-se somente a pessoa e vem regido de preposição. 
 
Esse é o aluno a quem fiz referência.   Conheço o mestre sobre quem estás falando. 
 
3. Onde só empregável quando houver idéia de LUGAR, funciona como pronome relativo quando equivaler a 
em/de que, no/do qual e variações.  
 
Fiquei na cidade onde (na qual) nasceste.     Conheci o colégio onde (no qual) estudas. 
 
ERRADO: Na época onde ela viveu tudo era diferente. Aquele é o cavalo onde apostei o dinheiro. 
 
4. O pronome relativo cujo refere-se a termo posterior, SEMPRE criando uma relação de POSSE, NUNCA 
acompanhado de ARTIGO, e sendo antecedido de PREPOSIÇÂO, caso verbo ou nome da oração que ele inicia 
necessitarem. 
 
Ex.: O aluno cujo pai esteve aqui, foi premiado.     Esse é o livro de cujo autor gostas.  
Comprei as revistas de cujas fotos falaste.               Conheço o partido contra cujas idéias lutas. 
Conheço o escrito a cujas obras você fez referência. 
 
EMPREGO DO PRONOME RELATIVO 
 
O pronome relativo exerce uma função sintática na oração. Poderá vir ou não regido de preposição. Se 
ele for objeto indireto, complemento nominal, adjunto adverbial virá regido de preposição. 
 
A mãe que não é a primeira educadora é madrasta. (sujeito) 
Esse é o sistema por que lutamos. (pelo qual - obj. indireto) 
Debateste o tema sobre o qual falávamos. (adj. adverbial de assunto) 
Comprei tantas frutas quantas foram necessárias.(sujeito) 
Vi o prédio onde moras. (no qual - adj. adverbial de lugar) 
Visitaste o médico a quem me referi. (obj. indireto) 
Compre o livro que indicaste. (objeto direto) 
 
APLICAÇÃO 
 
01. Reúna as orações, empregando adequadamente o pronome relativo: 
a) Apresentaram-me soluções. Nessas soluções eu não acreditava. 
___________________________________________________________________ 
 
b) Telefonou-me um senhor. As informações desse senhor esclareceram alguns fatos.  
_____________________________________________________________________ 
 
c) Telefonou-me um senhor. Das informações desse senhor duvidei deveras. 
___________________________________________________________________ 
 
d) Visitei a grande cidade. Tu nasceste nessa cidade. 
  
 
e)A parede tinha alguns buracos. Pelos buracos da parede passava a luminosidade. 
________________________________________________________________________________ 
 
f) Conheço aquele jovem. Confio nas propostas dele. 



 
 

_________________________________________________________________________ 
 
 
PRONOME INDEFINIDO 
 
É a palavra que define o ser de forma imprecisa, inexata. Classificação: 
 
VARIÁVEIS                                                        INVARIÁVEIS 
 
todo, toda, todos, todas                                 mais   alguém  ninguém   outrem   que 
algum, alguma, alguns, algumas                   tudo  algo   quem  nada  menos cada 
nenhum, nenhuma, nenhuns 
nenhumas   certo, certa, certos, certas     
vário, vária, vários, várias                        
muito, muita, muitos, muitas                  
pouco, pouca, poucos, poucas                   
bastante, bastantes                                 
suficiente, suficientes                           
tanto, tanta, tantos, tantas                              
quanto, quanta, quantos, quantas diverso, diversos 
qualquer, quaisquer 
um, uma, uns, umas 
 
Exemplos: 
 
O homem trabalha todo dia. (= qualquer) 
Nenhum aluno havia no pátio. 
Certo dia, ficamos a conversar durante horas. 
Compramos vários livros. 
Eles ganharam muito dinheiro naquela cidade. 
Foi dado pouco valor ao seu problema. 
O comerciante recebeu bastantes mercadorias. 
Ouvi demasiados elogios à sua pessoa. 
As crianças pobres receberam tantos presentes que se emocionaram. 
Quanto carinho as crianças receberam naquele dia! 
Um de vocês participará da reunião. 
Deve haver mais atenção e menos brincadeira na sala de aula. 
Quem tudo quer, tudo perde. 
 
NOTA IMPORTANTE: 
 
1. Todo pode funcionar como adjetivo ou advérbio. 
 
O homem trabalha o dia todo. (= inteiro) adjetivo   /  O homem molhou-se todo. (= totalmente)  advérbio 
 
Obs.: acompanhado de artigo, o pronome todo indica inteiro; sem artigo indica qualquer ou todos: 
 
Ele está aqui todo dia. (todos os dias).    Ele está aqui todo o dia. (o dia inteiro) 
 
2. As palavras mais, menos, muito, pouco, demasiado, bastante, suficiente, tanto e quanto serão advérbios 
de intensidade quando modificarem o verbo, um adjetivo ou um advérbio: viva mais, seja menos ansioso, 
acorde mais tarde. Se vierem ligados a um substantivo funcionarão como pronome indefinido: comprei mais 
livros e menos revistas. 
 



 
 

3. Um funciona como pronome indefinido quando não acompanhar o substantivo. 
 
Ex: Um falava; outro calava. 
 
4. .Que funciona como pronome indefinido quando equivaler a quanto, quanta, quantos, quantas. 
 
Ex: Oh! Que saudades que eu tenho da aurora de minha vida. (Casimiro de Abreu). 
 
LOCUÇÃO PRONOMINAL INDEFINIDA 
 
Quem quer que seja, cada um, cada qual. 
 
PRONOME INTERROGATIVO 
 
São aqueles que fazem uma interrogativa direta ou indireta. Os interrogativos referem-se à 3a pessoa 
gramatical. 
 
Os pronomes interrogativos são os seguintes: que, quem, qual, quais, quanto(s), quanta(s). 
 
Que encontraram ali?            Qual livro leste?         Quantos alunos fizeram a prova? 
 
As frases interrogativas indiretas vêm com os pronomes interrogativos depois dos verbos saber, perguntar, 
indagar, ignorar, verificar, ver, etc., chamados de verbos dicendi. Observe as interrogativas indiretas: Queria 
saber que dia é hoje.  Indagou se tua irmã chegara cedo. O chefe ignora quem fez aquilo. 
 
 


