
 

Aula 
21A Pronomes - Definição 

Pronome é a classe de palavras que representa ou acompanha o substantivo. 

Quando o pronome representa o substantivo, dizemos tratar-se de 
pronome substantivo. 

Ex.: Convidei-o para a festa, mas ele não veio. 

OBS: Se tomarmos um pronome substantivo isoladamente, ou seja, fora de contexto, 
ele não tem significado; não teremos condições de identificar o ser a que ele se 
refere. Portanto, o pronome expressa um ser apenas quando inserido num contexto. 

Ex.: Paulo é divertido. Convidei-o para a festa, mas ele não veio. 

Os pronomes pessoais sempre serão pronomes substantivos, e podem ser: 

- Retos: quando são sujeito da oração; eu, tu, ele, nós, você, Vossa Majestade, etc. 
- Oblíquos: quando são objetos na oração; me, mim, te, lhe, o, a, se, etc. 

Quando o pronome acompanha o substantivo, restringindo seu 
significado, dizemos tratar-se de pronome adjetivo. 

Ex.: Esta casa é antiga. 
Ex.: Meu caderno está rabiscado. 
Ex.: Muitos livros são interessantes. 

Além dos pronomes pessoais, podemos dividi-los em: 

- possessivos: meu, seu, nosso, tua, deles, etc. 
- demonstrativos: esse, este, aquele, etc. 
- relativos: que, cujo, o qual, quem, etc. 
- indefinidos: algum, nenhum, muito, poucos, vários, etc. 
- interrogativos: quem, qual, quantos, etc. (Usados em perguntas) 

AS PESSOAS DO DISCURSO 

Como o pronome, via de regra, está relacionado às pessoas do discurso (ou 
seja, às pessoas que participam de uma fala, de uma conversação), é 
fundamental identificá-las. São três as pessoas do discurso: 

a) primeira pessoa: aquela que fala. 
b) segunda pessoa: aquela com quem se fala. 
c) terceira pessoa: aquela de quem (ou de que) se fala. 

Imaginemos um fragmento de conversa em que José (primeira pessoa) fala 
com Juliana (segunda pessoa) sobre Tiago (terceira pessoa): 

Ex.: - Eu já te disse: não quero falar sobre ele! 

 

01. Retire os pronomes do texto abaixo e classifique-os em: 
(A) pronome substantivo     (B) pronome adjetivo. 
 

As lulas-gigantes 
Em 2006, um ano depois de ter sido fotografada pela primeira vez em seu 

hábitat natural, um pesquisador japonês conseguiu captar imagens de uma lula-
gigante a cerca de 960 km de Tóquio. 

Até então, tudo o que se sabia sobre esse animal veio de vários estudos 
realizados com alguns indivíduos já mortos, capturados em alto-mar ou 
encontrados em praias. 

A lula-gigante é mais ágil do que se pensava. Aparentemente, ela usa seus 
tentáculos para envolver as presas e estrangulá-las, de maneira semelhante ao 
que fazem as jiboias com suas vítimas. 

02. Retire e informe a que pessoas do discurso pertencem os pronomes 
pessoais nas frases abaixo. 
a) Apesar da busca, eu não o encontrei. 
b) Eles aguardavam-me com ansiedade. 
c) A saudade trazia-lhe insegurança e tristeza. 
d) Senhor nós vos agradecemos por mais este dia. 
e) Pediram-nos o impossível. 
f) Nada mais existe entre mim e ele. 
g) Eu entreguei-te o livro ontem. 
h) Eu entreguei-lhe o livro ontem. 

03. Classifique cada palavra grifada como: 
1. pronome pessoal       2. pronome demonstrativo      3. pronome possessivo 
4. pronome indefinido    5. pronome interrogativo         6. pronome de tratamento 
 

a) A sua memória é ótima! 
b) Pensou que eu não estivesse em pleno gozo de minhas faculdades mentais. 
c) Nada em teu organismo funciona direito. 
d) Está sempre doente e este remédio não a cura. 
e) Quem deu tal recado para ele? 
f) Para aquela mulher adoentada qualquer conforto é suficiente. 
g) Quantos vivem aqui? Isto é um fim de mundo. 
h) Vossa Senhoria não merece consideração. 


