
 

Aula 
24A Pronomes Possessivos 

Pronomes possessivos são aqueles que se referem às pessoas do discurso, 
indicando ideia de posse. 
Ex.: Meu carro é vermelho. / Ex.: Posso ler teu jornal? 

OS PRONOMES POSSESSIVOS SÃO OS SEGUINTES: 

Número Pessoa Pronomes Retos Pronomes Possessivos 

singular 
primeira eu meu, minha, meus, minhas 
segunda tu teu, tua, teus, tuas 
terceira ele/ela seu, sua, seus, suas 

plural 
primeira nós nosso, nossa, nossos, nossas 
segunda vós vosso, vossa, vossos, vossas 
terceira eles/elas seu, sua, seus, suas 

CONCORDÂNCIA DOS PRONOMES POSSESSIVOS 
Os pronomes possessivos concordam em gênero e número com a coisa 
possuída, e em pessoa com o possuidor. 

Ex.: (Eu) Vendi meus discos. (Eu) Vendi minha coleção de discos. 
Ex.: (Tu) Releste teus papéis? (Tu) Releste tua prova? 
Ex.: (Nós) Emprestamos nossos discos. (Nós) Emprestamos nossa casa. 

Quando o pronome possessivo determina mais de um substantivo, ele deverá 
concordar em gênero e número com o substantivo mais próximo. 

Ex.: Fiquei ouvindo meus CDs e rádio. Fiquei lendo meu livro e revistas. 

No entanto é comum aplicarmos um pronome para cada item. 

Ex.: Fiquei lendo meu livro e minhas revistas. 

Atenção: Quando usamos o pronome “Você e Vocês” para se referir à 
segunda pessoa (Tu e Vós) os pronomes devem ser os mesmos usados 
para a terceira (Ele e Eles) 
Ex. Tu recebeste tua mensagem? / Você recebeu sua mensagem? 
Ex.: Vós deveis entregar vossas provas! / Vocês devem entregar suas provas! 

EMPREGO DOS PRONOMES POSSESSIVOS 

01. Em muitos casos, a utilização do possessivo de terceira pessoa seu (e 
flexões) pode deixar a frase ambígua, ou seja, podemos ter dúvidas quanto ao 
possuidor. 

Ex.: A professora disse ao diretor que concordava com sua nomeação. 
(nomeação de quem? da professora ou do diretor?). 

Para evitar essa ambiguidade, deve-se, sempre que possível, substituir o 
pronome seu (e flexões) pela forma dele (e flexões). Contudo, lembre-se: Dele 
é a contração de uma preposição “de” mais o pronome pessoal “ele”, assim 
como suas flexões, não sendo exatamente um pronome possessivo.  

Ex.: A professora disse ao diretor que concordava com a nomeação dela. (da professora) 
Ex.: A professora disse ao diretor que concordava com a nomeação dele. (do diretor) 
02. Há casos em que o pronome possessivo não exprime propriamente ideia de 
posse. Ele pode ser utilizado para indicar aproximação, afeto ou respeito. 
Ex.: Aquele senhor deve ter seus cinquenta anos. (aproximação) 
Ex.: Meu caro aluno, procure esforçar-se mais. (afeto) 
Ex.: Minha senhora, permita-me um conselho. (respeito) 

03. Quando a palavra seu (e flexões) anteceder nomes de pessoas, não se 
trata de pronome possessivo, funcionando como pronome de tratamento. 

Ex. Você acreditou nas palavras dela, seu ingênuo! 
Ex.: Seu Humberto, o senhor poderia emprestar-me a furadeira? 

 
01. Com suas palavras, explique a função dos pronomes possessivos. 
02. Leia a tirinha abaixo: 

 
a) Quais são os pronomes possessivos e a quem eles se referem? 
b) O pronome “seu” presente no texto indica posse? Explique. 
03. Reescreva as frases abaixo de forma a evitar a ambiguidade. 
a) João, neste momento o Pedro está com a sua namorada. 
b) Ele saiu após o telefonema da amiga. Recolheu seu material e foi embora. 
c) Depois da briga com o marido, fez suas malas e as colocou na sala. 

04. Diga a ideia expressa pelos pronomes possessivos nas frases a seguir: 
a) Meu Senhor, eu peço desculpas pelo que aconteceu.  
b) Conte o que aconteceu, meu amigo. 
c) A doença deve ter se manifestado em seus três primeiros anos de vida. 


