
 

Aula 
25A Pronomes Demonstrativos 

Pronomes demonstrativos são aqueles que indicam a posição de um ser em 
relação às pessoas do discurso, situando-o no espaço ou no tempo. 
Ex.: Pegue este lápis e esse livro e entregue para aquele aluno. 
(O lápis está perto de quem fala, o livro está perto de quem ouve e o aluno está distante dos dois.) 
Os pronomes demonstrativos são os seguintes: 

PESSOA VARIÁVEIS INVARIÁVEIS
Primeira (quem fala) este, esta, estes, estas isto 

Segunda (com quem fala) esse, essa, esses, essas isso 

Terceira (de quem se fala) aquele, aquela, aqueles, aquelas aquilo 

As formas variáveis este, esse, aquele (e flexões) podem funcionar como 
pronomes substantivos ou pronomes adjetivos. As formas invariáveis isto, isso 
e aquilo sempre funcionarão como pronomes substantivos. 
Ex.: Esta casa foi reformada há pouco tempo. (pronome adjetivo) 
Ex.: A casa que ele mandou reformar é essa. (pronome substantivo) 
Ex.: A casa foi projetada por aquele arquiteto. (pronome adjetivo) 
Ex.: O arquiteto que projetou a casa é aquele. (pronome substantivo) 
Ex.: Isto não poderia ter ocorrido. (pronome substantivo) 
Ex.: Sandra nunca concordou com aquilo. (pronome substantivo) 

OUTRAS PALAVRAS QUE FUNCIONAM COMO PRONOMES 
DEMONSTRATIVOS 

a) Dependendo do contexto, também podem funcionar como pronomes 
demonstrativos as seguintes palavras: o, a, os, as, mesmo, próprio, 
semelhante, tal. Veja como isso acontece abaixo: 
- O, a, os, as são pronomes demonstrativos quando equivalem a aquele(s), 
aquela(s), aquilo, isso. 
Ex.: Falaram tudo o que queriam. 
Ex.: As atletas convocadas não eram as que estavam em melhor forma. 

- Tal é pronome demonstrativo quando equivale a este, esse (e flexões), isso. 
Ex.: Não havia motivos reais para tal comportamento. 
Ex.: Jamais consegui compreender tais decisões. 
- Semelhante é pronome demonstrativo quando equivale a este, esse (e 
flexões), tal. 
Ex.: Não diga semelhante asneira! 

b) Mesmo e próprio são demonstrativos de reforço. Estarão sempre se 
referindo a um substantivo ou pronome com o qual deverão concordar. 
Ex.: Ele mesmo preparou o jantar. / Ela própria autorizou a viagem do filho. 

c) Os pronomes demonstrativos, com exceção de mesmo, próprio, semelhante 
e tal, podem aparecer unidos a preposições. 
Ex.: Eu gosto desse livro. (de + esse) / Ele entrou naquela casa (em + aquela) 
Ex.: Entregue o troco àquele cliente. (a+ aquele)  

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

 
a) Quais são os pronomes demonstrativos presentes na tirinha? 
b) Explique por que foram usados estes pronomes. 
03. Complete as frases com os pronomes corretos: 
a) Eu vou terminar (XXX) atividades que o professor passou (XXX) semana. 
b) Carlos caminhava até (XXX) escola do outro lado (XXX) cidade. 
c) Você já leu (XXX) livro aqui? Eu já li (XXX) ai e não gostei muito (XXX) outro. 
d) (XXX) noite que fomos ao cinema, perdi (XXX) carteira que ganhei de você. 
 

Por que o sabão faz os olhos arderem? 
Basta você deixar um pouco de sabonete entrar nos olhos – ou até um pouco de xampu 

ou de perfume – para a irritação e a sensação de ardência na região surgirem. Isso acontece 
por causa da diferença de pH (escala usada para medir o quanto uma solução é ácida, neutra 
ou básica) entre o sabão ou o perfume e as lágrimas. Ao entrar em contato com os olhos, 
esses produtos (ácidos ou básicos) reagem com a lágrima (quase neutra) e surge a irritação. 
O mesmo vale para os tipos mais comuns de xampu – se eles costumam irritar seus olhos, 
prefira as versões infantis, que têm pH mais próximo ao da lágrima. 

Disponível em: <http://recreio.uol.com.br>. (Fragmento). 

04. No texto acima o pronome demonstrativo “isso” foi usado para se referir a 
uma ação mencionada no texto, evitando sua repetição. Que ação seria essa? 
05. Crie uma frase utilizando cinco pronomes demonstrativos diferentes. 


