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PRONOMES 
 
 
 



 

PRONOME é a palavra que determina o substantivo 
(como se fosse um adjetivo) ou ocupa lugar do próprio 
substantivo. Daí, pronome adjetivo e pronome 
substantivo. 
 
Exs.:  
Todas saíram cedo. (As meninas saíram cedo.) 
Meu caderno custou caro. 



 

Tipos de pronome 

 
Pessoais, possessivos, demonstrativos, indefinidos, 
interrogativos e relativos. 
 
(1) Pessoais: 
 
Designam as três pessoas do discurso. Classificam-se em 
Retos e Oblíquos. 
 



 

Retos: funcionam como sujeito ou predicativo: 
 

Pessoas do discurso (singular) 
eu – 1ª pessoa 
tu – 2ª pessoa 
ele, ela – 3ª pessoa 
 
Pessoas do discurso (plural) 
nós – 1ª pessoa 
vós – 2ª pessoa 
eles, elas – 3ª pessoa 



 

Exs.: Nós não podemos conversar. / Ele foi à feira. / Eu 
sou eu. 
 
Oblíquos: funcionam, geralmente, como complemento 
(obj.dir., obj.ind., compl.nom.) ou adjunto. 
 
Exs.: Vi-o na rua. / Respondi-lhe educadamente. /            
A decisão lhe foi favorável. 
 
 



 

 

Retos Oblíquos 
átonos 

Oblíquos 
tônicos 

1ª pess. sing.:  eu 
2ª pess. sing.:  tu 
3ª pess. sing.:  ele, ela 

me 
te 
se, lhe, o, a 

mim, comigo 
ti, contigo 
si, consigo 

1ª pess. pl.:  nós 
2ª pess. pl.:  vós 
3ª pess. pl.:  eles, elas 

nos 
vos 
se, lhes, os, as 

conosco 
convosco 
si, consigo 



 

Observações: 
Os pronomes oblíquos podem ser, ainda, reflexivos e 
recíprocos. 
 

Reflexivos: 
 

Referem-se à mesma pessoa, correspondendo a a mim 
mesmo, a si mesmo, etc. 
 
Exs.: Eu me cortei. / Ele se feriu. / Ele fala de si mesmo. / 
Trazia consigo as lembranças do passado. 



 

Recíprocos: 
 
Indicam ideia mútua, recíproca, correspondendo a um ao 
outro. 
 
Ex.: Eles se abraçaram. 
 
 
 
 



 

Pronomes de Tratamento 
 
Certos vocábulos ou locuções valem por pronomes 
pessoais. São os pronomes pessoais de tratamento. 
Referem-se à segunda pessoa, mas o verbo e os 
pronomes correspondentes vão para a 3ª pessoa. 
 
 

Abreviaturas Tratamento Usado para: 

V. S. Vossa Santidade Papa 



 

V. M. Vossa Majestade Reis ou rainhas 

V. A. Vossa Alteza Príncipes ou 
princesas 

V. Ema. Vossa Eminência Cardeais 

V. Mag.ª Vossa 
Magnificência 

Reitores das 
Universidades 

V. Revma. Vossa 
Reverendíssima 

Sacerdotes em 
geral 

V. Exa. Vossa Excelência Altas 
autoridades 



 

V. S.ª Vossa Senhoria Oficiais até 
coronel, 
funcionários 
graduados, e 
principalmente 
na linguagem 
comercial. 

 
Obs.: Quando se fala de alguém, a forma pronominal 
usada será Sua em lugar de Vossa. 



 

(2) Possessivos: 
 
Indicam a posse em referência às três pessoas do 
discurso: 
 
1ªpessoa: meu(s), minha(s), nosso(s), nossa(s) 
2ªpessoa: teu(s), tua(s), vosso(s), vossa(s) 
3ªpessoa: seu(s), sua(s) 
 



 

Obs.: Os pronomes átonos podem ser usados com valor 
possessivo: 
 
Exs.:  
 
Beijou-me a mão  
Roubaram-lhe a carteira. 
 
 
 



 

(3) Demonstrativos: 
 

Indicam a posição, no espaço ou no tempo, dos seres, em 
relação às três pessoas do discurso: este, esse, aquele (e 
flexões); isto, isso, aquilo. 
 

Obs.: O pronome o (a, os, as) é demonstrativo quando 
aparece junto ao relativo que ou da preposição de, 
equivalendo a aquele (aquela, aquilo). 
 
Exs.: Fiz os que você me mandou. / Prefiro o da direita. 



 

Obs.: Aparecem ainda como demonstrativos os 
vocábulos tal, mesmo, próprio e semelhante. 
 
Exs.: Estamos no mesmo lugar. (idêntico lugar) / Tal 
atitude não se esperava dele.  (Essa atitude) 
 
 
 
 
 



 

(4) Indefinidos: 
 
Têm sentido vago ou indeterminado. Aplicam-se à 3ª 
pessoa do discurso: algum, nenhum, muito, pouco, 
bastante, todo, certo, tudo, nada, alguém, ninguém, cada, 
outrem, quanto, qualquer, algo, vários, etc. 
 
Exs.: Ele tem muito dinheiro. / Ele tem muitas mulheres. 
 
 



 

 
 
 
Locuções pronominais indefinidas: cada qual, cada 
um, o que quer que seja, seja quem for, qualquer um, etc. 
 
 
 
 
 



 

(5) Interrogativos: 
 
São os pronomes indefinidos que, quem, qual e quanto, 
usados nas interrogações (diretas ou indiretas). 
 
Exs.: Quem vai à praia? / Desejo saber quem vai à praia. 
 
Obs.: O interrogativo que pode vir precedido de o.   
 
Exs.: Que quer?  O que quer? 



 

(6) Relativos:  
 
Referem-se a um termo anterior chamado antecedente 
(um substantivo ou pronome substantivo). Exs.: que, 
quem, o qual, os quais, a qual, as quais, cujo, cuja, cujos, 
cujas, onde, quanto. 
 
Ex.: Não conhecemos aqueles jovens que chegaram. 
 
 



 

 
 
 
O antecedente do pronome relativo pode ser: 
substantivo, pronome, adjetivo, advérbio, oração 
(resumida pelo demonstrativo o). 
 
 
 
 



 

1) Identifique e classifique os pronomes nos 
exemplos abaixo: 

 

1. Reclamaram do nosso diretor.  
__________________________________________ 
 
2. Não admito semelhante descuido. 
__________________________________________ 
 
3. “O jovem não come nada?” 
__________________________________________ 



 

4. Eu me vesti rapidamente. 
__________________________________________ 
 
5. Eles se vestiram. 
__________________________________________ 
 
6. Certos alunos não chegam na hora certa. 
__________________________________________ 
 
7. Nós nos cumprimentamos. 



 

__________________________________________ 
 

8. Cantor de bares, já não o sou. 
__________________________________________ 
 
9. Tais promessas não podem ser cumpridas. 
__________________________________________ 
 
10. Mais amores e menos confiança. 
__________________________________________ 



 

11. Quem veio hoje? 
__________________________________________ 
 
12. O jovem se barbeia pela manhã. 
__________________________________________ 

 
13. Quantos anos tem? 
__________________________________________ 

 
14. Quero saber quem veio aqui. 



 

__________________________________________ 
 
15. Cristina já se vestiu. 
__________________________________________ 

 
16. Indagaram quantos vieram. 
__________________________________________ 
 
17. O apartamento onde moro é espaçoso. 
__________________________________________ 



 

 
18. Este é o tópico sobre o qual falará o gerente. 
__________________________________________ 

 
19. Todos admiraram a maneira como falou durante a 

reunião. 
__________________________________________ 

 
20. Os alunos de quem falas não vieram. 
__________________________________________ 



 

21. Conheci-o na época quando estudava em Campo 
Grande. 

__________________________________________ 
 

22. Ali vai o candidato cuja prova está perfeita. 
__________________________________________ 

 
23. Esqueça tudo quanto lhe disse. 
__________________________________________ 

 



 

24. Queixou-se das crianças. 
__________________________________________ 

 
25. Foi-se o primeiro dia. 
__________________________________________ 

 
26. Carol e Luíza se viram no cinema. 
__________________________________________ 
 
27. Quantos vieram? 



 

__________________________________________ 
 

28. Vendem-se apartamentos. 
__________________________________________ 

 
29. Ela se odeia. 
__________________________________________ 

 
30. O livro de que gostamos não agradou à Ana.  
__________________________________________ 



 

31. Não o ver é um sofrimento.  
__________________________________________ 
 
32. Que compraste?  
__________________________________________ 
 
33. Ei-lo alegre. 
__________________________________________ 

 
34. Vocês já chegaram? 



 

__________________________________________ 
 

35. O meu ódio a ele crescia dia a dia. 
__________________________________________ 

 
36. Orai por nós. 
__________________________________________ 

 
37. O mal foi este: criá-los sem controle. 
__________________________________________ 



 

 
38. Ela é ingrata para os de casa. 
__________________________________________ 

 
39. Era terrível o que acontecia. 
__________________________________________ 
 
40. O taxista que esperamos está atrasado. 
__________________________________________ 

 



 

41. Ele vive no mesmo sítio. 
__________________________________________ 

 
42. Foi a própria Carolina quem me fez o convite. 
__________________________________________ 

 
 
 
 
 



 

2) Corrija o que for necessário. 
 
1) A mãe chamou os filhos e saiu com todos os 
quatro. 
_________________________________________ 
 
2) Todo Portugal reclamou do Acordo. 
_________________________________________ 
 
3) Não houve nada entre eu e tu. 



 

_________________________________________ 
 
4) Para mim correr é fácil. 
_________________________________________ 
 
5) Vossa Excelência falastes bem. 
_________________________________________ 
 
6) Fez as tarefas.  Fê-las sem reclamar. 
_________________________________________ 



 

7) Nunca lhe amei, idiota. 
_________________________________________ 
 
8) Ela veio com nós. 
_________________________________________ 
 
9) Esse dinheiro aqui na minha mão não é dele. 
_________________________________________ 
 



 

10) As mercadorias que chegaram são essas: canetas, 
lápis e muitos cadernos. 
_________________________________________ 
 
11) Aquele é o carro cujo o defeito ninguém conserta. 
_________________________________________ 
 
12) Está em casa, aonde enfim descansa.  
_________________________________________ 
 



 

13) Mandei ele sentar. 
_________________________________________ 
 
14) Jonas pôde vê-la bem, com suas saias e batons. 
_________________________________________ 

 
15) Éder explica pelo seu modo dele a diferença entre 
seus livros. 
_________________________________________ 

 



 

16) Não há mais negócio entre eu e você. 
_________________________________________ 

 
17) Rapaz, quero falar consigo. 
_________________________________________ 

 
18) Esse relógio que estou usando pertenceu a meu 
pai. 
_________________________________________ 

 



 

19) Devolveram-me o documento. Devolveram-mo 
muito tarde. 
_________________________________________ 

 
20) Ela brigou com nós ambos. 
_________________________________________ 

 

 

 



 

Colocação Pronominal 
 

1. PRÓCLISE ou PRONOME PROCLÍTICO – 

pronome oblíquo átono antes do verbo. 

2. MESÓCLISE ou PRONOME MESOCLÍTICO – 

pronome oblíquo átono no meio do verbo. 

3. ÊNCLISE ou PRONOME ENCLÍTICO – pronome 

oblíquo átono após o verbo. 



 

ÊNCLISE 
  

1. Em início de período. 
 

Disseram-me a verdade. 
 

2. Com o verbo no gerúndio. 
 

Saiu, queixando-se de todos. 
 

3. Com o verbo no imperativo afirmativo. 
 

Mostre-me os culpados. 



 

PRÓCLISE 
 

A próclise é obrigatória quando alguma palavra atrai o 
pronome.   

Veja abaixo as principais palavras atrativas. 
 
1. Palavras de sentido negativo. 

 
Nada me surpreende. 
 



 

2. Pronomes indefinidos, interrogativos e relativos. 
 
Quem o viu? 
 

3. Conjunções subordinativas. 
 
Quando me disseram, já era tarde. 
 
 
 



 

4. A maioria dos advérbios que não peçam pausa. 
 
Ali se vive. 
Ali, vive-se. 
 
 
 
 
 
 



 

Também há próclise. 
 

5. Nas frases exclamativas e nas orações optativas 
(exprimem desejo) 

 
Deus nos deu a vida! 
 

6. Com gerúndio antecedido da preposição EM. 
 
Em se tratando de amigos, prefiro os menos falsos. 



 

MESÓCLISE 
 
Só há mesóclise com verbo no futuro do presente ou 

no futuro do pretérito, se não houver palavra atrativa 
antes do verbo. 

 
Convidar-me-ão para a festa. 
Jamais me convidarão para a festa. 
 
 



 

COLOCAÇÃO PRONOMINAL NAS 
LOCUÇÕES VERBAIS 

 
1. Verbo principal no infinitivo ou gerúndio. 

 
Desejo-lhe mostrar as fotos. 
Desejo mostrar-lhe as fotos. 
 
 



 

Com palavra atrativa. 
 
Nunca lhe desejei mostrar as fotos. 
Nunca desejei mostrar-lhe as fotos. 
 
O uso do gerúndio é igual. 
 
 
 
 



 

2. Verbo principal no particípio. 
 
Tenho-lhe obedecido. 
 
Com palavra atrativa. 
 
Não lhe tenho obedecido. 

 
 
 



 

FIXAÇÃO 
 
Ponha nos parênteses C quando estiver certo, E 
quando estiver errado. 
 

1. Me deseje sorte. (  ) 

2. É verdade que se mudou? (  )  

3. Não me conte. (  ) 

4. Não, me conte. (  ) 



 

5. Há pessoas que nos amam.  (  ) 

6. Alguém nos viu no clube. (  ) 

7. Convidarão-me para ser o orador. (  ) 

8. Não convidar-me-ão. (  ) 

9. Entregar-te-iam a encomenda. (  ) 

10. Nunca te levariam à festa. (  ) 

11. Sei que chamam-me, mas não ligo. (  ) 



 

12. “Nunca, é bom saberem, lhe pedi dinheiro.” (  ) 

13. Em se plantando, tudo dá. (  ) 

14. Tudo se modificou com o tempo. (  ) 

15. Quem me tocou? (  ) 

16. A pobre mulher me olhou. (  ) 

17. Os jovens tinham-se revoltado. (  ) 

18. Os jovens tinham revoltado-se. (  ) 



 

19. Os jovens se tinham revoltado. (  ) 

20. O carro se foi afastando lentamente. (  ) 

21. O carro foi se afastando lentamente.  (  ) 

22. O carro foi-se afastando lentamente. (  )  

23. O carro foi afastando-se lentamente. (  ) 

24. Não me parece que isto seja verdade. (  )  

25. O aluno a levou para ler em casa. (  ) 



 

26. O aluno levá-la-á para ler em casa. (  ) 

27. Começam a imitá-la. (   )  

28. Ambos se sentiam tristes.  (   ) 

29. “Quem me tocou?” (  ) 

30. “Para não fitá-lo, deixei cair os olhos.” (  )  

31. Embora deem-lhe crédito, não creio nele.(  ) 

32. Ora me chamava, ora me abandonava.  (  )  



 

33. Chegou, se retirando em seguida. (  ) 

34. Em tratando-se de carros, gosto dos novos. (  ) 

 

 

 

 

 



 

Questões objetivas. 
 

1) Assinale a opção em que houve erro, ao se substituir 
a expressão sublinhada pelo pronome oblíquo: 

 

(A) “varreu 95% das formas de vida” / varreu-as; 
(B) “O estudo lista cinco razões” / as lista; 
(C) “A perda da biodiversidade terá consequências” / as 
terá; 
(D) “mantêm o equilíbrio ambiental” / mantêm-no; 
(E) “o mundo sofreu uma redução” / sofreu-la. 



 

2)  

 



 

3)  



 

4)  

 



 

5) A posição do pronome se destacado atende às 
exigências da norma-padrão da língua portuguesa em:  

 
(A) É preciso que os estados em que há maior 
degradação ambiental não neguem-se a tomar as 
providências necessárias para enfrentar o problema.  
(B) Há uma grande pressão social para que as pessoas 
mantenham-se felizes e sintam-se realizadas 
permanentemente.  
(C) Se os órgãos responsáveis pela proteção ambiental 
dedicarem-se mais a sua missão, as matas brasileiras 
poderão sobreviver à degradação.  



 

(D) Quando os institutos de pesquisa se preocuparem em 
analisar o grau de felicidade da população, descobrirão 
que os índices são muito baixos.  
(E) Livros de autoajuda fazem muito sucesso atualmente 
porque ensinam as pessoas a nunca sentirem-se infelizes 
ao enfrentarem dificuldades. 
 

 

 

 

 



 

6)  

 



 

7) Em “Se acostuma a não ouvir passarinho”, o pronome 
não está colocado de acordo com a  norma-padrão. 

 
Esse desvio da norma-padrão ocorre também em: 
 
(A) Ele estava-nos seguindo. 
(B) Espero que nunca nos julgue. 
(C) Não me disseram a verdade. 
(D) Sempre valorizaram-me muito! 
(E) A mulher encheu-se de esperanças. 
 



 

8) Dentre os trechos retirados do Texto I, a alteração da 
colocação do pronome oblíquo está feita de acordo 
com a norma padrão em:  

 
(A) “a olhar-me desapontado.” – a me olhar desapontado  
(B) “lapsos que me têm ocorrido” – lapsos que têm 
ocorrido-me  
(C) “Trata-se de um desses” – Se trata de um desses  
(D) “Contou-me ainda o sobrinho” – Me contou ainda o 
sobrinho  
(E) “Já lhe aconteceu” – Já aconteceu-lhe 
 



 

9) Na oração “Essa consistir-se-ia num mínimo de 
valores...”, houve um desvio da norma culta em 
relação à colocação pronominal. Assinale a opção que 
apresenta o uso correto do pronome no que diz 
respeito à sua posição na oração. 

 

a) Não me parece ruim trabalhar naquela empresa.  

b) Ninguém disse-lhe a verdade. 

c) Quem explicar-me-á a razão dessa diferença? 

d) Sempre recebiam-me bem. 

e) Me deu a notícia. 

 



 

10) Entre as opções apresentadas abaixo, assinale aquela 
em que a mudança da posição do pronome destacado 
obedece à norma padrão. 

 

a) “Se não, pode-se realizar atividades [...] (2º §) - Se não, 
se pode realizar.  

b) “[...] o que nos dá acesso à grande parte [...]” (1º §) - o 
que dá-nos acesso à grande parte.  

c) “Muitos têm se preocupado, mas essa prática [...]” (4º 
§) - Muitos têm preocupado-se, mas essa prática.  

d) “[...] e de que maneira vão estimulá-los a ler [...]” (6º §) 
- e de que maneira os vão estimular a ler.  

e) “O ideal é que todos se sintam preparados [...]” (6º §) - 
O ideal é que todos sintam-se preparados.  



 

11) O termo destacado está adequadamente substituído 
por um pronome oblíquo em: 

 
A) fiz várias campanhas imobiliárias / fiz-las 
B) procuramos um médico / procuramo-no 
C) seguimos o gosto de fantasmas / seguimos-lhe 
D) ter uma opinião relevante / tê-la 
E) roubaria o mercado de trabalho dos psicanalistas / 
roubaria-lhe 
 

 

 



 

12) Indique a frase que, de acordo com a norma culta, 
apresenta o uso correto do pronome pessoal oblíquo. 

 
a) Vou ver-me livre daquilo em breve. 
b) Aqueles que reúnem-se no local. 
c) Esse trabalho não é para mim fazer. 
d) Me deixe falar com ela, por favor. 
e) Cumprimentou os presentes, se retirando. 
 

 

 



 

13) Indique a opção em que o pronome oblíquo NÃO está 
colocado corretamente, de acordo com a norma culta. 

(A) O professor levou a moto para ser consertada – levou-
a. 
(B) O professor levará a moto para ser consertada – levá-
la-á. 
(C) O professor levaria a moto para ser consertada – a 
levaria. 
(D) O professor tinha levado a moto para ser consertada – 
tinha levado-a. 
(E) O professor estava levando a moto para ser 
consertada – a estava levando. 
 



 

14) A posição dos pronomes oblíquos foi alterada nos 
trechos abaixo. 

 
I - A mensagem nos remete … 
II - tal abundância de água não protege-nos 
III - O homem, por sua vez, tem apropriado-se dos 
recursos… 
IV - A disponibilidade da água se tornou limitada...  
 
 
 
 
 



 

De acordo com a norma culta, são possíveis APENAS as 
alterações feitas em 
 
(A) I e II 
(B) I e III 
(C) I e IV 
(D) II e III 
(E) II e IV 
 

 

 



 

15) Em que opção o pronome pessoal oblíquo átono foi, 
de acordo com a norma culta da língua, 
INCORRETAMENTE colocado? 

 
A) Referiam-se a uma nova técnica. 
B) Espero que não queira encontrar-me. 
C) Ninguém se preocupava com aqueles novos pacientes. 
D) Em se tratando dos pacientes, ele dava a última 
palavra. 
E) Diria-se que a nova terapia ajudou na recuperação dos 
pacientes. 

 


