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                   De acordo com a situação de uso, os 
pronomes podem ser substantivos _ quando 
representam um ser, substituem o nome próprio 
ou fazem referência à pessoa que fala no discurso 
ou adjetivos _ quando acompanham, modificam e 
qualificam um substantivo. 

                 Os pronomes apontam os seres a que 
fazem referência e podem ser anafóricos, se o 
elemento referenciado vier antes do pronome, ou 
catafóricos, se o elemento referenciado vier depois 
do pronome. 

Tipos de pronomes 

➢ Pronomes pessoais 

• Os pronomes pessoais referem-se às pessoas 
do discurso: a que fala (eu/nós), a com quem se 
fala (tu, vós) e a de quem se fala (ele/ela. 
eles/elas). 

• Quanto à função, os pronomes podem ser do 
caso reto ou do caso oblíquo. 

• Os pronomes pessoais do caso reto cumprem a 
função de sujeito ou predicativo do sujeito nas 
orações. 

• Os pronomes pessoais do caso oblíquo 
recebem ainda outra classificação: eles podem 
ser tônicos (com preposição) ou átonos (sem 
preposição) e cumprem a função de objeto 
direto ou indireto, complemento nominal adjunto 
adverbial e agente da passiva. 

➢ Pronomes reflexivos e recíprocos 
 
             São reflexivos os pronomes oblíquos que se 
referem à mesma pessoa do pronome reto e cujo valor 
semântico é o de “a mim mesmo” , “ a si mesmo” , “a 
nós mesmos”, “a vós mesmos”. 
 
Exemplo: “Ela se vestiu, e se olhou/ sem luxo, mas se 
perfumou.” (Os Paralamas do Sucesso) 
 

➢ Pronomes de tratamento 
 
       Os pronomes de tratamento equivalem a 
pronomes pessoais e são usados para se referir de 
maneira cerimoniosa a pessoas que ocupam cargos 
ou de maneira respeitosa às pessoas em geral. São 
eles: Vossa Alteza, Vossa Excelência, Vossa 
Majestade, Vossa Santidade, Vossa senhoria, você, 
senhor, senhora, entre outros. 
 

➢ Pronomes possessivos 
 

            Os pronomes possessivos estão ligados a uma 
pessoa do discurso e indicam posse. Variam em 
pessoa, gênero e número e geralmente aparecem antes 
do nome a que se referem.                                                                   
 
Exemplos:                                   

                                                                                                                                              
“Nas palmas de tuas mãos 
leio as linhas da minha vida. 
Linhas cruzadas, sinuosas, 

interferindo no teu destino.” (Cora Coralina) 
 

➢ Pronomes demonstrativos 

 

• Os pronomes demonstrativos apontam 
diretamente um objeto ou pessoa sem nomeá-
los e indicam a posição dos seres e dos objetos 
em relação às pessoas do discurso, situando-os 
no espaço, no tempo ou no próprio discurso. 
 

• Os pronomes de 1ª pessoa são usados para 
indicar o que está perto da pessoa que fala, o 
tempo presente em relação ao falante e o 
discurso que será proferido. 
 

• Os de 2ª pessoa indicam o que está perto da 
pessoa com quem se fala, o tempo passado ou 
futuro próximo e o discurso que já foi proferido. 
 

• Os pronomes de 3ª pessoa indicam o que está 
distante tanto do falante quanto do ouvinte, o 
tempo distante, remoto ou vago. 

 

Exemplo:  

Este livro que tenho nas mãos apresenta mensagens de 

otimismo. 

➢ Pronomes indefinidos 

 
               Os pronomes indefinidos são palavras de 
significação vaga, imprecisa, genérica. Referem-se  à 3ª 
pessoa do discurso e podem ser variáveis ou invariáveis. 
 
Exemplos: 

“Todos apreciam e admiram a simplicidade, 
poucos a adotam; ninguém a inveja.” 
 

➢ Pronomes relativos 
 

            Os pronomes relativos fazem referência a 
um termo anterior: 

• que _ refere-se a pessoas, coisas ou ao que 
foi dito anteriormente; 

A função dos pronomes na 
construção dos textos 



• qual _ refere-se a pessoas ou coisas; 

• quem _ refere-se a pessoas; 

• cujo _ indica posse (valor de pronome 
adjetivo); 

• quanto _ é relativo apenas quando 
antecedido por um pronome indefinido 
(tudo, todo, tanto); 

• onde _ usado para se referir a um lugar; 

• aonde _ formado pela preposição “a” + o 
pronome “onde”, indica movimento. 

 
Exemplos: 
1. “Nunca está só quem possui um bom livro para 
ler e boas ideias sobre as quais meditar.” 
2.  Esta é a árvore cujas folhas caem 
inexplicavelmente. 
 

➢ Pronomes interrogativos 
 
            Os pronomes interrogativos são usados para 
formular perguntas, diretas ou indiretas. 

• que _ usado para perguntar sobre pessoas 
ou coisas; pode vir acompanhado do artigo 
“o”. 

• quem _ refere-se unicamente a pessoas ou 
coisas personificadas; 

• qual _ usado para fazer perguntas que 
implicam  seleção e refere-se  a coisas ou 
pessoas; 

• quanto _ usado para fazer referência a 
quantidades. 

 
Exemplos: 

 
1. “Que fazer nos momentos de infelicidade, 
desespero e desilusão? Olhar para o céu, se for 
noite; olhar para um jardim, se for dia...’ (pergunta 
direta) 
 
2. “Quero saber que fazer nos momentos de 
infelicidade, desespero e desilusão.” (pergunta 
indireta) 
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Questões de concursos 

1. (ETF – SP) Em “O casal de índios levou-os à sua aldeia, que 
estava deserta, onde ofereceu frutas aos convidados”, temos: 

a) dois pronomes possessivos e dois pronomes pessoais. 
b) um pronome pessoal, um pronome possessivo e dois 

pronomes relativos 
c) dois pronomes pessoais e dois pronomes relativos. 
d) um pronome pessoal, um pronome possessivo, um pronome 
relativo e um pronome interrogativo. 
e) dois pronomes possessivos e dois pronomes relativos. 
                                                                                                                                     

2. (IBGE) Assinale a opção em que houve erro no 

emprego do pronome pessoal em relação ao uso 

culto da língua:                                                        

a) Ele entregou um texto para mim corrigir.                        

b) Para mim, a leitura está fácil.                                      

c) Isto é para eu fazer agora.                                              

d) Não saia sem mim.                                                                        

e) Entre mim e ele há uma grande diferença. 

3. (UC-MG) Encontramos pronome indefinido 

em:                                                                              

a) "Muitas horas depois, ela ainda permanecia 

esperando o resultado."                                                   

b) "Foram amargos aqueles minutos, desde 

que resolveu abandoná-las."                                              

c) "A nós, provavelmente, enganariam, pois 

nossa participação foi ativa."                                           

d) "Havia necessidade de que tais ideias 

ficassem sepultadas."                                                              

e) "Sabíamos o que você deveria dizer-lhe ao 

chegar da festa." 

4. (UF-MA) Identifique a oração em que a palavra 

certo é pronome indefinido:                                                       

a) Certo perdeste o juízo.                                                 

b) Certo rapaz te procurou.                                              

c) Escolheste o rapaz certo.                                           

d) Marque o conceito certo.                                                    

e) Não deixe o certo pelo errado.                                            

5. (CARLOS CHAGAS) "Se é para ....... dizer o 

que penso, creio que a escolha se dará entre 

....... ."                                                                                 

a) mim, eu e tu                                                                   

b) mim, mim e ti                                                                                                             

c) eu, mim e ti                                                                                        

d) eu, mim e tu                                                                

e) eu, eu e ti 

6. (BRÁS CUBAS) "Alguém, antes que Pedro o 

fizesse, teve vontade de falar o que foi dito." Os 

pronomes assinalados dispõem-se nesta ordem: 

a) de tratamento, pessoal, oblíquo, demonstrativo          

b) indefinido, relativo, pessoal, relativo 



c) demonstrativo, relativo, pessoal, indefinido                      

d) indefinido, relativo, demonstrativo, relativo                          

e) indefinido, demonstrativo, demonstrativo, 

relativo. 

7. (UM-SP) Ninguém atinge a perfeição 

alicerçado na busca de valores materiais, nem 

mesmo os que consideram tal atitude um 

privilégio dado pela existência. Os pronomes 

destacados no período acima classificam-se, 

respectivamente, como: 

a) indefinido - demonstrativo - relativo – 

demonstrativo                                                               

b) indefinido - pessoal oblíquo - relativo – 

indefinido                                                                         

c) de tratamento - demonstrativo - indefinido – 

demonstrativo                                                                 

d) de tratamento - pessoal oblíquo - indefinido 

– demonstrativo                                                                                

e) demonstrativo - demonstrativo - relativo – 

demonstrativo 

Fonte: https://www.mundovestibular.com.br/es

tudos/portugues/exercicios-de-pronomes   

8. (MAISIDEB). Leia o texto a seguir e 

responda:                                                         
Verdade                                                                                                     
A porta da verdade estava aberta,                                                                   
mas só deixava passar                                                                          
meia pessoa de cada vez.                                                                   

Assim não era possível atingir toda a verdade,                         
porque a meia pessoa que entrava                                              
só trazia o perfil de meia verdade.                                                                  
E sua segunda metade                                                                
voltava igualmente com meio perfil.                                                                                                              
E os meios perfis não coincidiam.  

Arrebentaram a porta.                                                      
Derrubaram a porta.                                                                       
Chegaram ao lugar luminoso                                                                   
onde a verdade esplendia seus fogos.                                                                                              
Era dividida em metades diferentes uma da outra. 

 Chegou-se a discutir qual a metade mais bela.         
Nenhuma das duas era totalmente bela.                                        
E carecia optar.                                                                                
Cada um optou conforme seu capricho, sua ilusão, sua 
miopia. 
http://www.analisedetextos.com.br/2010/09/analise-
do-poema-verdadede-carlos.html.                                                                                   

Nos versos: “E sua segunda metade / voltava 
igualmente com meio perfil” (v.7-8).                                                    
A palavra destacada refere-se à                                                           
a)  verdade.                                                                                       
b) pessoa.                                                                                                          
c) miopia.                                                                                                                    
d) ilusão.                                                                                               
e) porta. 

9. (SAEPE). Leia o texto abaixo.                                                      

Capítulo CXIX 

                  Quero deixar aqui, entre parênteses, meia 
dúzia de máximas das muitas que escrevi por esse 
tempo. São bocejos de enfado; podem servir de 
epígrafe a discursos sem assunto: Suporta-se com 
paciência a cólica do próximo.                                                

                  Matamos o tempo; o tempo nos enterra.                                       
Um cocheiro filósofo costumava dizer que o gosto da 
carruagem seria diminuto, se todos andassem de 
carruagem.                                                                                                    

                   Crê em ti; mas nem sempre duvides dos 
outros.                                                                                                 

                    Não se compreende que um botocudo fure o 
beiço para enfeitá-lo com um pedaço de pau. Esta 
reflexão é de um joalheiro.                                                                                            

                    Não te irrites se te pagarem mal um 
benefício; antes cair das nuvens, que de um terceiro 
andar. 

ASSIS, Machado de. Memórias póstumas de Brás Cubas. 
Fragmento. 

No trecho “... para enfeitá-lo...”                                                             
a) beiço.                                                                                                  
b) botocudo.                                                                                     
c) cocheiro.                                                                                             
d) joalheiro.                                                                                             
e) pau. 

 

GABARITO 

1. B 

2. A 

3. A 

4. B 

5. C 

6. E 

7. A                                                                                     

8. B 

9. A 
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