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1. Os Pronomes

 

 

Os pronomes são palavras que substituem ou acompanham os nomes na frase, 

evitando a sua repetição. Variam em género e em número. Podem ser classificados em: 

pronomes pessoais, pronomes possessivos, pronomes demonstrativos, pronomes 

indefinidos e pronomes interrogativos.  

 

1.1. Pronomes Pessoais 

 

Os pronomes pessoais representam as três pessoas gramaticais. 

 1ª Pessoa – a que fala; 

 2ª Pessoa – com quem se fala, 

 3ª Pessoa – de quem se fala. 

 
Quadro 1. - Principais pronomes pessoais. 

 

 Singular Plural 

1ª Pessoa Eu, me, mim, comigo Nós, nos, connosco 

2ª Pessoa Tu, te, ti, contigo Vós, vos, convosco 

3ª Pessoa Ele, ela, o, a, lhe, si, consigo 
Eles, elas, os, as, lhes, si, 

consigo 

 

Repare no seguinte exemplo: 

Eu vou dar um brinquedo à Marta. 

Eu vou dar-lhe um brinquedo (lhe substitui o nome Marta). 

 

1.2. Pronomes possessivos 

 

Os pronomes possessivos indicam posse. Estabelecem a ligação da pessoa do 

discurso com algo que lhe pertence. São geralmente precedidos por um determinante (o, a). 
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Quadro 2. - Principais pronomes possessivos. 

 

 Singular Plural 

1ª Pessoa Meu (s), minha (s) Nosso (s), nossa (s)  

2ª Pessoa Teu (s), tua (s) Vosso (s), vossa (s) 

3ª Pessoa Seu (s), sua (s) Seu (s), sua (s) 

 

Exemplos: O meu livro é verde – meu é um pronome possessivo. 

 

1.3. Pronomes demonstrativos 

 

Os pronomes demonstrativos indicam proximidade e afastamento. 

 1ª Pessoa – refere-se a algo que está perto da pessoa; 

 2ª Pessoa – refere-se a algo que está perto da pessoa que ouve; 

 3ª Pessoa – refere-se a algo que está distante de ambos. 

 
Quadro 3. - Principais pronomes demonstrativos. 

 

 

1.4. Pronomes indefinidos 

 

Os pronomes indefinidos são usados para exprimir uma ideia mais ou menos vaga de 

quantidade ou identidade. Podem ser variáveis (quando variam em género e em número) 

ou invariáveis  

 
Quadro 4. - Principais pronomes indefinidos. 

 

Continua na página seguinte 

 

 Singular Plural 

Masculino 
Este, esse, aquele, o mesmo, o 

outro, tal 

Estes, esses, aqueles, os 

mesmos, os outros, tais 

Feminino 
Esta, essa, aquela, a mesma, a 

outra, tal 

Estas, essas, aquelas, as 

mesmas, as outras, tais 

Invariáveis Isto, isso, aquilo 

 Singular Plural 

Masculino 

Algum, nenhum, todo, muito, 

pouco, tanto, outro, certo, 

qualquer, vário 

Alguns, nenhuns, todos, 

muitos, poucos, tantos, outros, 

certos, quaisquer, vários 
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Continuação da página anterior 

 
Quadro 4. - Principais pronomes indefinidos. 

 

 

1.5. Pronomes interrogativos 

 

Os pronomes interrogativos são palavras que substituem os nomes, são empregues 

para formular uma pergunta direta ou indireta. Classificam-se em pronomes interrogativos 

variáveis e invariáveis. 

 

Quadro 5. - Principais pronomes interrogativos variáveis e invariáveis. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Singular Plural 

Feminino 

Alguma, nenhuma, toda, 

muita, pouca, tanta, outra, 

certa, qualquer, vária 

Algumas, nenhumas, todas, 

muitas, poucas, tantas, outras, 

certas, quaisquer, várias 

Invariáveis Alguém, algo, ninguém, tudo, outrem, cada, nada 

Pronomes interrogativos variáveis Pronomes interrogativos invariáveis 

Qual/quais, quanto/quantos 

Quanta/quantas 
Que, o quê, quem, onde 
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