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Material baseado no livro Descobrindo a Gramática – 6° ano





“Eu sei! Eles brigam!”

A) A palavra ELES está no lugar do substantivo:

(     ) FILHO

(     ) PAI

(     ) GALOS

(     ) TERREIRO

B) A palavra ELES indica:

(    ) a pessoa que fala (1° pessoa)

(    ) a pessoa com quem se fala (2° pessoa)

(    ) a pessoa de quem se fala (3° pessoa)



“Eu sei! Eles brigam!”

A) A palavra ELES está no lugar do substantivo:

(     ) FILHO

(     ) PAI

(  X  ) GALOS

(     ) TERREIRO

B) A palavra ELES indica:

(    ) a pessoa que fala (1° pessoa)

(    ) a pessoa com quem se fala (2° pessoa)

(  X ) a pessoa de quem se fala (3° pessoa)



C) Nessa fala, a palavra EU substitui o nome do filho e indica:

(    ) a pessoa que fala (1° pessoa)

(    ) a pessoa com quem se fala (2° pessoa)

(    ) a pessoa de quem se fala (3° pessoa)

D) Concluindo, as palavras EU – ELES:

(   ) Acompanham os substantivos caracterizando-os.

(   ) Substituem os substantivos indicando as pessoas do 
discurso.

(   ) Precedem os substantivos, determinando-os.

“Eu sei! Eles brigam.”



C) Nessa fala, a palavra EU substitui o nome do filho e indica:

( X ) a pessoa que fala (1° pessoa)

(    ) a pessoa com quem se fala (2° pessoa)

(    ) a pessoa de quem se fala (3° pessoa)

D) Concluindo, as palavras EU – ELES:

(   ) Acompanham os substantivos caracterizando-os.

( X ) Substituem os substantivos indicando as pessoas do 
discurso.

(   ) Precedem os substantivos, determinando-os.

“Eu sei! Eles brigam.”



Conceito

Pronome é a palavra que substitui ou acompanha um 
substantivo. Classificam-se em:

 Pessoal – reto; oblíquo; de tratamento

 Possessivo

 Demonstrativo

 Indefinido

 Interrogativo

 Relativo (somente no 8° ano)
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Do caso reto

Do caso oblíquo

De tratamento



Pronome Pessoal é a palavra invariável que

substitui o substantivo, indicando as pessoas

gramaticais.

?



SITUAÇÃO COMUNICATIVA

Pessoas do discurso ou 

pessoas gramaticais

1° Pessoa (a que fala). Eu, nós, me, mim...

2° Pessoa (com quem se fala). Tu, vós, te, ti...

3° Pessoa (de que ou de quem se fala). Ela, ele, lhe, se...
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Do caso reto

Do caso oblíquo

De tratamento



Pronome 

Pessoal do 

caso reto

Pronome Pessoal do caso 

oblíquo 

(átono / tônico)

1° pessoa do 

singular

EU ME MIM, COMIGO

2° pessoa do 

singular

TU TE TI, CONTIGO

3° pessoa do 

singular

ELE, ELA SE, O, A, LHE SI, CONSIGO, 

ELE, ELA

1° pessoa do 

plural

NÓS NOS NÓS, CONOSCO

2° pessoa do 

plural

VÓS VOS VÓS, CONVOSCO

3° pessoa do 

plural

ELES, ELAS SE, OS, AS, LHES SI, CONSIGO, 

ELES, ELAS



Pronome Pessoal de 

tratamento

é o pronome pessoal usado 

no tratamento familiar e 

íntimo, cortês e cerimonioso.





Relembrando...

Pronome é a palavra que SUBSTITUI ou ACOMPANHA um 

substantivo.

Exemplos: 

Eu ando tristonho. (substitui)

Perdi essa maleta em alguma esquina. (acompanha) 



Pronome Possessivo

 É aquele que, em geral, indica posse de alguma coisa 

por parte de uma das pessoas do discurso.

 Lembre-se: O pronome possessivo concorda em gênero e 

número com o nome a que se refere. 

Exemplos: Meu braço está doendo. (masculino e singular)

Minhas costas estão doendo. (feminino e plural)



Pronome Possessivo
Indica algo que 

pertence à: 

Masculino 

Singular

Feminino

Singular

Masculino 

Plural

Feminino 

Plural

1° pessoa (eu)

(nós)

Meu

Nosso

Minha

Nossa

Meus

Nossos

Minhas

Nossas

2° pessoa (tu) 

(vós)

Teu

Vosso

Tua

Vossa

Teus

Vossos

Tuas

Vossas

3° pessoa (ele – ela) 
(eles –elas)

Seu (dele) Sua (dela) Seus (deles) Suas (delas)



Pronome Demonstrativo

 É aquele que, em geral, indica a 
posição dos seres em relação às pessoas 
do discurso. 

 Exemplos: 

 1. Olhe como ESTES tênis aqui estão 
sujos.

 2. Lave bem ESSES tênis aí, por favor.

 3. Pegue AQUELES tênis pra mim, por 
favor. Estão lá no banheiro. 



Pronome Demonstrativo

Indica aquilo 

que:

Masculino 

Singular

Feminino

Singular

Masculino 

Plural

Feminino 

Plural

Invariável

Está perto da

1°pessoa (a que 

fala)

ESTE ESTA ESTES ESTAS ISTO

Está perto da 

2° pessoa (com 

quem se fala) 

ESSE ESSA ESSES ESSAS ISSO

Está perto da 

3° pessoa (de 

quem se fala)

AQUELE AQUELA AQUELES AQUELAS AQUILO



Curiosidade!!!

Também PODEM SER pronomes demonstrativos:

 Tal; Tais – Exemplo: Tais fatos devem ser esquecidos.

 Mesmo; Mesma; Mesmos; Mesmas – Exemplo: Ela mesma fez o bolo.

 Próprio, própria, próprios, próprias –

Exemplo: Nós próprios verificamos tudo. 



Os pronomes demonstrativos também podem situar 

os seres em relação ao tempo e ao contexto: 

 Ao tempo:

Este ano (o ano presente)

Esse ano (o que passou – passado próximo)

Aquele ano (passado distante)

 Ao contexto:

Esta é a novidade: casei-me. (esta – antecede a informação)

Casei-me: essa é a novidade. (essa – retoma a informação que já foi dada)



Pronome Indefinido

 É aquele que se refere à 3° pessoa, indicando-a de modo vago ou 

expressando quantidade indeterminada.

Exemplo: 

A consciência ilumina tudo. 



Pronome Indefinido

Singular Plural

InvariávelMasculino Feminino Masculino Feminino

Algum

Bastante

Certo

---

Muito

Nenhum

Outro

Pouco

Qualquer

Todo

---

Alguma

Bastante

Certa

---

Muita

Nenhuma

Outra

Pouca

Qualquer

Toda

---

Alguns

Bastantes

Certos

Diversos

Muitos

Nenhuns

Outros

Poucos

Quaisquer

Todos

Vários

Algumas

Bastantes

Certas

Diversas

Muitas

Nenhumas

Outras

Poucas

Quaisquer

Todas

Várias

Algo

Alguém

Cada

Nada

Ninguém

Outrem

Quem

Tudo



Pronome Interrogativo

É aquele empregado para fazer uma pergunta.

Atenção!

Este pronome pode ser empregado em frases 

interrogativas diretas e indiretas.

Exemplo: Qual o cúmulo da higiene mental? – DIRETA

Diga-me qual o cúmulo da higiene mental. - INDIRETA 

Resposta: 

Lavar a alma



Pronome Interrogativo

Singular Plural

InvariávelMasculino Feminino Masculino Feminino

Quanto...? Quanta...? Quantos...? Quantas...? (o) que...?

Qual...? Quais...? Quem...?



Resumindo 

nosso 

assunto...

P
ro

n
o
m

e

Pessoal

Reto: eu, tu, ele...

Oblíquo: me, te, se...

De tratamento: Você; 
Vossa Senhoria..

Possessivo

(meu, teu, seu...)

Demonstrativo

(este, esta, isto...)

Indefinido

(Alguém, ninguém...)

Interrogativo

(Qual?, Quantos?...

Observação: 

Os pronomes 

relativos serão 

estudados no 

8° ano. 


