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Pronome 

 

Definição – é a palavra substitui ou acompanha um nome (substantivo), relacionando-o a uma das três pessoas 

gramaticais. 

 

Quando o pronome acompanha o substantivo: 

Ex: Meus passos ressoam na calçada. 

 

Quando o pronome substitui o substantivo: 

Ex: A menina dorme; ela dorme sossegadamente. 

 

Classificação do pronome 

 

Os pronomes classificam-se em: pessoais, possessivos, demonstrativos, indefinidos, interrogativos. 

 

Pronomes pessoais - substituem substantivos e indicam as pessoas do discurso, também chamadas de pessoas 

gramaticais. 

 

Os pronomes pessoais são: eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas; me, mim, comigo, te, ti, contigo, o, a, lhe, se, 

si, consigo, nos, conosco, vos, convosco, os, as, lhes. 

 

Ex: Nós cremos em ti. 

 

Pronomes possessivos - indicam relação de posse das pessoas do discurso sobre os seres em geral.  

 

Os pronomes possessivos são: meu, minha, meus, minhas, teu, tua, teus, tuas, seu, sua, seus, suas, nosso, 

nossa, nossas, nossas, vosso, vossa, vossos, vossas. 

 

Ex: O meu sono é sossegado; e o seu? 

 

Pronomes demonstrativos – indicam a posição das pessoas ou dos objetos. 

 

Os pronomes demonstrativos são: este, esta, estes, estas, isto, esse, essa, esses, essas, isso, aquele, aquela, 

aqueles, aquelas, aquilo. 

 

Ex: Essa fruta é deliciosa. 

 

Pronomes indefinidos – referem-se à 3ª pessoa do discurso de modo vago e indeterminado. 

 

Os pronomes indefinidos são: algum, alguma, alguns, algumas, nenhum, nenhuma, nenhuns, nenhumas, 

todo, toda, todos, todas, certo, certa, certos, certas, outro, outra, outros, outras, vário, vária, vários, várias, 

qualquer, quaisquer, muito, muita, muitos, muitas, pouco, pouca, poucos, poucas, tanto, tanta, tantos, tantas, 

quanto, quanta, quantos, quantas, algo, alguém, ninguém, nada, tudo, cada, outrem, quem. 

 

Ex: Todos queriam féria; ninguém queria trabalhar. 

 

Pronomes Interrogativos – são empregados em fases interrogativas. A interrogação pode ser feita  

direta ou indiretamente. Observe: 

 

Quem trouxe o lixo? (interrogação direta) 

Gostaria de saber quem trouxe o lixo. (interrogação indireta) 

 

Os pronomes interrogativos são: qual, quais, quanta, quanto, quantas, quantos, quem, que. 

 


