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RESUMO   
 

 

1. Pronomes 

 

Pronome Pessoal  

 
Os pronomes pessoais servem para caracterizar as pessoas de uma fala, por exemplo, a 1ª pessoa (quem fala), a 2ª pessoa 
(com quem se fala) e a 3ª pessoa (de quem se fala). Além disso, funcionam como elemento de coesão para a retomada 
de um nome anteriormente expresso. Veja o exemplo: “Levantaram Dona Rosário, embora ela não quisesse.”. 

 

  

Pronomes Pessoais 
Retos  

 

Pronomes Pessoais 
Oblíquos  
Átonos  

Pronomes Pessoais 
Oblíquos  
Tônicos  

Singular  1ª 
pessoa 
2ª 
pessoa 
3ª 
pessoa  

eu 
tu 
ele, ela  

me 
te  
o, a, olhe 

mim, consigo 
ti, contigo 
ele, ela 

Plural  1ª 
pessoa 
2ª 
pessoa 
3ª 
pessoa  

nós  
vós  
eles, elas  

nos 
vos 
os, as, lhes  

nós, conosco 
vós, convosco 
eles, elas  

 
• Os pronomes sujeitos (pessoais reto) são normalmente omitidos na Língua Portuguesa porque as desinências 

verbais bastam para a indicar a pessoa a que se refere, bem como o número gramatical (singular ou plural) dessa 
pessoa. Exemplo: (Eu) ando; (Nós) rimos.  

• A 1ª pessoa do plural (nós) é conhecida como o plural da modéstia, pois é utilizado para evitar um tom 
impositivo ou muito pessoal de opiniões. Os escritores costumam utilizar-se do nós em lugar da forma verbal eu, 
por esse motivo. Essa estrutura é encontrada em redações de vestibulares, dissertações de mestrado, etc. pois 
o autor procura dar a impressão que as ideias que expõe são compartilhadas por seus leitores.  

 
Pronome Possessivo  

 
Enquanto os pronomes pessoais denotam as pessoas gramaticais, os possessivos, o que lhes cabe ou pertence. Eles 
apresentam formas correspondentes à pessoa que se referem. Observe o quadro:  

 

  
Um possuidor  Vários possuidores  

  

Um objeto  Vários objetos  Um objeto  Vários objetos  

1ª pessoa masculino meu meus nosso  nossos  
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feminino  minha  minhas  nossa  nossas  

2ª pessoa  masculino 
feminino  

teu 
tua 

teus  
tuas  

vosso  
vossa  

vossos  
vossas  

3ª pessoa  masculino 
feminino  

seu 
sua  

seus  
suas  

seu 
sua  

seus  
suas  

 
• O emprego da 3ª pessoa do singular ou do plural pode gerar ambiguidade em uma frase por conta da dúvida a 

respeito do possuidor. Para evitar qualquer ambiguidade, a Língua Portuguesa nos oferece precisar o possuidor 
com a utilização das formas: dele(s), dela(s), de você(s), do(s) senhor(es), da(s) senhora(s), entre outras 
expressões.  

Para reforçar a ideia de posse visando a clareza e a ênfase, costuma-se utilizar as palavras: próprio, mesmo. Por 
exemplo: Era ela mesma; eram os seus mesmos braços. 
 

Demonstrativos 
 
1. Definição: São pronomes utilizados para indicar posição de algo (no espaço, no tempo ou no 
discurso) em relação às pessoas do discurso. 

1º pessoa 2° pessoa 3º pessoa 

Esta(s), este(s), isto Esse(s), essa(s), isso Aquele(s), Aquela(s), Aquilo 

  
2. Funções 
2.a) No tempo 
Este ano está perfeito. (presente) 
Esse ano foi/será perfeito. (passado ou futuro próximo) 
Aquele ano foi perfeito. (passado remoto) 
 
2.b) No espaço 
Este é meu carro. (próximo de quem fala) 
Esse é meu carro. (próximo do interlocutor) 
Aquele carro é meu. (distante do emissor e do interlocutor) 
 
2.c) No texto 
Referência a termos precedentes 
O pronome “esse” e suas variações, assim como o “isso”, podem atuar anaforicamente, retomando 
algo que já foi dito. O pronome “este” e suas variações e o “isto” atuam cataforicamente, fazendo 
referência a algo que ainda será mencionado. 
Exemplo:A violência é o principal problema do Rio de Janeiro. Isso deve ser combatido. 
               Este é principal problema do Rio de Janeiro: a violência. 
 
Quando queremos fazer alusão a dois termos já citados, utilizamos “aquele” e suas variações para 
o primeiro termo e “este” e suas variações para o último. 
Exemplo: 
João e Roberto trabalham na empresa. Aquele (João) é gerente, este (Roberto), secretário.  
 
Indefinidos: 
 
1.  Definição: São os pronomes utilizados para representar a 3ª pessoa do discurso de maneira 
indeterminada ou imprecisa. 

Masculino Feminino 
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Alguns(s), certo(s), muito(s), nenhum(uns), 
outro(s), qualquer(quaisquer), tanto(s), todo(s), 
vários, pouco(s), bastante(s) 

Alguma(s), certa(s), muita(s), nenhuma(s), 
outra(s), qualquer(quaisquer), tanta(s), toda(s), 
vária(s), pouca(s), bastante(s) 

  

Invariáveis 

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

  
Existem pronomes indefinidos que são utilizados na formulação de perguntas. Eles são chamados 
de interrogativos 

Interrogativos 

Quem, que, quanto, qual 

  
2. Classificação 
2.a) Pronome indefinido substantivo: assumem o lugar do ser ou da quantidade aproximada de 
seres na frase. 
São eles: algo, alguém, nada, ninguém, outrem, quem, tudo. 
Exemplo: Algo foi dito na reunião. 
 
2.b) Pronome indefinido adjetivo: qualificam um ser expresso na frase, conferindo-lhe a noção de 
quantidade aproximada. 
São eles: cada, certo(s), certa(s). 
Exemplo: Certas pessoas têm enxaqueca crônica.  
 
3. Emprego 
3.a) Ninguém: admite dupla negação, quando estiver atuando como sujeito. 
Exemplo: Não foi ninguém.  
 
3.b) Algum: Possui valor positivo, se vier anteposto ao substantivo; posposto, negativo.  
Exemplo: Alguma pessoa virá à festa. / Pessoa alguma virá à festa.   
 
3.c) Qualquer: não devemos utilizá-lo como sinônimo de “nenhum”. 
Exemplo: Ele não tem qualquer chance de conseguir o emprego. (errado) 
 
Obs.: Pronome indefinido X Adjetivos 
Algumas palavras podem ser pronomes indefinidos ou adjetivos.  
 
Exemplo: Certa pessoa passou por aqui. (pronome indefinido) 
                A pessoa certa passou por aqui. (adjetivo) 
 
Exemplo 2: Toda semana eu estudava. (pronome indefinido) 
                   Toda a semana eu estudava. (adjetivo) 
 
Pronome indefinido X advérbio 
Tenho bastantes cabelos. (pronome indefinido) 
Gosto bastante dela. (advérbio de intensidade) 
 
Relativos 
1.  Definição: 
São os pronomes que não só unem orações, como também substituem um termo anterior.  
Exemplo: O perfume que adoro custa caro. (refere-se ao antecedente “perfume”). 



ENCCEJA 
 

 

Linguagens 4 
 

 

 

Variáveis Invariáveis 

o qual, os quais, a qual, as quais, quanto(a), quantos(as), cujo(a), cujos(as) onde, que, quem 

  
Obs.: Os pronomes relativos podem ser precedidos pela preposição exigida pelo verbo da oração na qual se 
encontram. 
Exemplo: Esse é o menino de quem gosto. /Essa é a festa sobre a qual falei.  

 
2. Emprego 
a) Onde: Só pode ser utilizado para fazer referência a lugares. Equivale a “em que”.  
Ex.: O Brasil é o país onde moro. 
Obs.: Muitas vezes, o pronome “onde” é empregado de maneira coloquial. Na língua culta, o uso desse 
relativo deve ser limitado aos casos em que há referência a lugares físicos e espaciais. Caso não haja, 
devemos utilizar “em que”, “no qual” (e suas flexões).  

 
b) Cujo(a)(s): é utilizado para estabelecer relação de posse. Não é correto utilizar artigo após o “cujo” e suas 
variações.  
Ex.: Passei pela mulher cuja beleza é infinita.  
       Derrubaram as casas cujas as paredes estavam caindo. (ERRADO, devido ao artigo “as”) 

 
c) Quem: Só pode ter como antecedente pessoa (ou coisa personificada). É sempre precedido por 
preposição.  
Ex.: Ela é a pessoa por quem fui apaixonado. 

 
d) Que/ o(a) qual / os(as) quais: podem fazer referência tanto a pessoas, quanto a coisas. Porém, é preciso 
ter atenção ao uso da preposição. Se a preposição possuir duas ou mais sílabas “entre”, sobre”, “para”, 
utilizamos o(a) qual, os(as) quais.  
Ex.: A cidade em que/na qual moro é maravilhosa. 
       Os assuntos sobre os quais falei cairão na prova.  

 
e) Quanto(a)(s): são utilizados após os indefinidos “todo”, “tanto” e “tudo”. 
Ex.: Fiz tanto quanto ele.  
 

 

2. Conjunções 

 

Conjunção é a palavra invariável que tem como objetivo ligar termos ou orações de mesma função 

sintática. 

Elas podem ser classificadas como coordenativas ou subordinativas, dependendo da relação que elas 

estabeleçam entre as orações. Possuem fundamental importância na coesão textual, podendo ser também 

 

Além disso, há a locução conjuntiva, que ocorre quando duas ou mais palavras desempenham função de 

conjunção. Por exemplo: uma vez que, tanto que, desde que, ainda que, assim que, etc. 

 

As conjunções podem ser classificadas em: 

i) Coordenativas: quando introduzem uma oração que não estabelece função sintática em relação à outra. 

ii) Subordinativas: quando introduzem uma oração que exerce função sintática em relação à oração 

principal. 

 

Veja os exemplos: 

a) Rodrigo dormiu cedo, mas acordou cansado. 

b) Luana saiu de casa assim que começou a chover. 



ENCCEJA 
 

 

Linguagens 5 
 

 

 

cendo 

relação semântica de adversidade. 

 

de 

adjunto adverbial em relação à outra, estabelecendo valor de temporalidade. 

Vamos analisar, a seguir, os tipos de conjunções coordenativas e as relações semânticas que elas ajudam a 

estabelecer. 

 

 

I. Aditivas: Indicam soma dos conteúdos, de ideia, etc. São elas: e, nem, não só... mas também, além disso, 

ademais, etc. 

Ex.: Ela não dormiu nem estudou no final de semana. 

 

II. Adversativas (opositivas): Indicam contraste, quebra de expectativa. Além disso, introduzem o argumento 

mais forte. São elas: mas, porém, contudo, entretanto, todavia, no entanto, etc. 

Ex.: Acordou cedo, mas voltou a dormir. 

 

III. Alternativas: Indicam exclusão ou alternância entre os conteúdos. São elas: ou, ora... ora, quer... quer, 

seja... seja, etc. 

Ex.: Ele vai à praia ou ao cinema hoje. 

 

IV. Conclusivas: Indicam conclusão lógica do conteúdo de um enunciado em relação ao outro. São elas: 

portanto, pois (depois do verbo), logo, então, por isso, assim, por conseguinte, etc. 

Ex.: Acordou cedo hoje, logo, conseguirá estudar mais. 

 

V. Explicativas: Indicam por que se pode declarar algo em um enunciado em relação ao outro. São elas: 

porque, que, pois (antes do verbo), porquanto, etc. 

 

 

Vamos analisar, agora, os tipos de conjunções subordinativas e as relações semânticas que elas ajudam a 

estabelecer.  

 

I. Integrantes: Não estabelecem relação semântica entre as orações. São elas: que, se.  

Ex.: Joana queria muito que Pedro viajasse.  

 

II. Causais: Introduzem enunciado que indica causa do fato apresentado na oração principal. São elas: 

porque, porquanto, pois, como (em início de oração), já que, visto que, uma vez que, etc. 

Ex.: Visto que comeu tanto, passou mal. 

 

III. Comparativas: Introduzem enunciado que traz um dos termos de uma comparação. São elas: como, que 

nem, (do) que, qual, quanto, etc. 

Ex.: Praia é bom como piscina. 

 

IV. Concessivas: Introduzem um fato que poderia inviabilizar o evento apresentado na oração principal, mas 

não o faz. São elas: embora, ainda que, mesmo que, por mais que, apesar de que, etc. 

Ex.: Embora esteja chovendo, vou à praia. 

 

V. Condicionais: Introduzem enunciado que indica condição necessária para que o fato declarado na 

oração principal se realize. São elas: se, caso, contanto que, a menos que, a não ser que, salvo se, etc. 

Ex.: Vou caminhar, a menos que não esteja chovendo.  

 

VI. Conformativas: Introduzem enunciado em relação ao qual o fato apresentado na oração principal está 

em conformidade, exprimem um modelo. São elas: conforme, segundo, como, consoante. 

Ex.: A viagem ocorreu conforme planejamos. 
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VII: Consecutivas: Introduzem enunciado que indica a consequência do fato apresentado na oração 

etc. 

Ex.: Comeu tanto que passou mal. 

 

VIII: Finais: Introduzem enunciado que expressa a finalidade do fato apresentado na oração principal. São 

elas: a fim de, para, etc. 

Ex.: Vou dormi para acordar cedo amanhã. 

 

IX: Proporcionais: Introduzem enunciado que expressa em que proporção ocorreu o fato apresentado na 

oração principal. São elas: à medida que, ao passo que, à proporção que, quanto mais, quanto menos, etc. 

Ex.: Quanto mais andava mais cansado ficava. 

 

X: Temporais: Iniciam enunciado que exprime o tempo de realização do fato da oração principal. São elas: 

enquanto, logo que, quando, antes que, até que, assim que, desde que, etc.  

Ex.: Desde que foi morar fora, não o vi mais.  

 

 


