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REVISÃO 
PRONOMES DA LÍNGUA PORTUGUESA 



Classificação do pronome

• Pronomes Pessoais: substituem os substantivos, indicando as 
pessoas do discurso. São eles: retos, oblíquos e de tratamento.

• Pronomes pessoais do caso reto: eu, tu, ele (a), nós, vós, eles (as).
• Pronomes pessoais do caso oblíquo:
• Me, mim, comigo
• Te, ti, contigo
• O, a, lhe, se, si, consigo
• Nos, conosco
• Vos, convosco
• Os, as, lhes, se, si, consigo



Pronomes pessoais de tratamento

• Os pronomes pessoais de tratamento representam a forma de se tratar as 
pessoas, trato cortês (cerimonioso) ou informal (íntimo). Os mais usados são:

• Você: v.     Pessoas familiares, íntimas

• Senhor, Senhora: Sr. Srª.  Pessoas com as quais se mantém um certo 
distanciamento respeitoso

• Vossa Senhoria: V. Sª.  Pessoas de cerimônia, principalmente em textos escritos 
como correspondências comerciais, ofícios, requerimentos etc.

• Vossa Excelência:  V. Exª.   Altas autoridades: presidente da República, 
senadores, deputados, embaixadores etc.

• Vossa Eminência:  V. Emª.   Cardeais

• Vossa Alteza:  V. A.   Príncipes e duques



Continuação...

• Vossa Santidade:  V. S.  O Papa

• Vossa Reverendíssima:  V. Vermª.  Sacerdotes e religiosos em geral

• Vossa Paternidade:  V. P.   Superiores de ordens religiosas

• Vossa Magnificência:  V. Magª.  Reitores de universidades

• Vossa Majestade:  V. M.  Reis e rainhas



Pronomes Possessivos

• São palavras que, ao indicarem a pessoa gramatical (possuidor), 
acrescentam a ela a idéia de posse de algo (coisa possuída):

• Eu reagi quando tocaram no meu braço.
• São eles:
• Meu, minha, meus, minhas
• Teu, tua, teus, tuas
• Seu, sua, seus, suas
• Nosso, nossa, nossos, nossas
• Vosso, vossa, vossos, vossas
• Seu, sua, seus, suas



Pronomes demonstrativos

• São palavras que indicam, no espaço ou no tempo, a posição de um 
ser em relação às pessoas do discurso.

• Posição no espaço:

• Este caderno é meu.

• Este: indica que o caderno está próximo da pessoa que fala.

• Esse caderno aí é teu.

• Esse: indica que o caderno está próximo da pessoa que ouve.

• Não sabemos de quem é aquele caderno lá.

• Aquele: indica o  caderno distante de ambas as pessoas.



Pronomes indefinidos

• São palavras que se referem à 3ª pessoa do discurso, dando-lhe sentido 
vago (impreciso) ou expressando quantidade indeterminada.

• Ex: Alguém está chegando. (Alguém refere-se à 3ª pessoa sem identificá-
la).

• Compareceram muitos pais à reunião. (Muitos refere-se à 3ª pessoa sem 
determinar o número exato).

• Algum, alguma, alguns, algumas, algo
• Nenhum, nenhuma, nenhuns, nenhumas, alguém
• Todo, toda, todos, todas, nada
• Muito, muita, muitos, muitas, ninguém
• Pouco, pouca, poucos, poucas, tudo
• Certo, certa, certos, certas, cada



Pronomes Interrogativos

• São aqueles usados na formulação de uma pergunta direta ou 
indireta. Assim como os indefinidos, referem-se à 3ª pessoa do 
discurso:

• Que dia é hoje? (interrogativa direta)

• Diga-me que dia é hoje.(interrogativa indireta)

• Quem fez isso? (interrogativa direta)

• Não sei quem fez isso. (interrogativa indireta)

• Pronomes Interrogativos:

• Que, quem, qual (e variação), quanto ( e variação).



Pronomes Relativos

• São aqueles que representam nomes já mencionados anteriormente e com os quais se 
relacionam.

O nome mencionado anteriormente é o antecedente do pronome.

• Os livros que estou lendo são muito bons.

Livros é o termo antecedente e que é o pronome relativo

• O sobrado onde morava fora deixado pelo avô.

• Sobrado é o termo antecedente e onde é o pronome relativo.

• Pronomes relativos variáveis:

O qual, a qual os quais, as quais

Cujo, cuja, cujos, cujas

Quanto, quanta, quantos, quantas

• Pronomes relativos invariáveis:

Que, quem, onde



ATÉ A PROXIMA AULA! 


