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✓ Ensinar como é processo de utilização dos pronomes pessoais e seus casos;
✓ Explicar como devemos fazer o uso dos Pronomes de Tratamento e suas
colocações;
✓ Exercitar com algumas questões com o assunto explanado;
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Pronomes Pessoais e tratamento.
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- Os pronomes pessoais indicam as pessoas do discurso: quem fala (1.ª pessoa),
com quem se fala (2.ª pessoa) e de quem se fala (3.ª pessoa).

- Eles variam em gênero e número e são classificados de acordo com a função que
exercem e sua tonicidade.
- Quanto à função são divididos em: Pronomes pessoais do caso reto e Pronomes
pessoais do caso oblíquo. E, de acordo com a tonicidade, são classificados em:
Pronome oblíquo átono ou Pronome oblíquo tônico.
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- Estes são os casos de Pronomes Pessoais:
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PRONOME PESSOAL DO CASO RETO
- Pronome pessoal do caso reto é aquele que, na sentença, exerce a função de
sujeito ou predicativo do sujeito.
Ex.: Nós lhe ofertamos flores.
- Os pronomes retos apresentam flexão de número, gênero (apenas na 3ª pessoa) e
pessoa, sendo essa última a principal flexão, uma vez que marca a pessoa do
discurso. Dessa forma, o quadro dos pronomes retos é assim configurado:

- 1ª pessoa do singular: eu
- 2ª pessoa do singular: tu
- 3ª pessoa do singular: ele, ela

- 1ª pessoa do plural: nós
- 2ª pessoa do plural: vós
- 3ª pessoa do plural: eles, elas

OBS.: esses pronomes não costumam ser usados como complementos verbais na
língua-padrão. Frases como "Vi ele na rua“
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- frequentemente observamos a omissão do pronome reto em Língua Portuguesa.
Isso se dá porque as próprias formas verbais marcam, através de suas desinências,
as pessoas do verbo indicadas pelo pronome reto. Por exemplo:
Fizemos boa viagem.

O Sujeito está
relacionado a
1ª pessoa do
plural “Nós”.
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PRONOME PESSOAL OBLÍQUO
- Os pronomes átonos são assim chamados porque não possuem acentuação
própria e se sujeitam à tonicidade dos verbos. Além disso, eles não são precedidos
por preposição. São eles:
- me
- te
- o(s)

- a(s)
- se
- lhe(s)

Disse-nos que estava cansado e que por esse motivo não vinha à
festa.

- nos
- vos
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PRONOME PESSOAL TÔNICO
- Os pronomes tônicos, por sua vez, possuem acentuação própria e são usados
com preposição. São eles:
-

mim, comigo
ti, contigo
ele(s), ela(s), si
nós, conosco
vós, convosco

O que disseram para mim eu não digo a mais ninguém.

OBS.: Quando o pronome vem depois da preposição mas antecede um verbo no
infinitivo, deve ser utilizado o pronome do caso reto. Isso porque nesse caso, o
pronome está exercendo a função de sujeito da oração.
Ex.: Essa tarefa é para eu fazer.

Se é meu, logo é para eu abrir.
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PRONOME DE TRATAMENTO
- Os pronomes de tratamento são formas de se dirigir às pessoas do discurso (com
quem se fala) de um modo educado. Eles são usados de acordo com o cargo ou a
função que exercem.
Ex.: O senhor precisa de ajuda?

Ex.: Sua Magnificência, reitor desta universidade, fará o discurso de abertura da
formatura.
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Regras
1) Embora estejamos a nos dirigir à 2.ª pessoa, a concordância verbal deve ser feita
mediante a utilização do verbo na 3.ª pessoa.
Ex.:
Você precisa de ajuda?
Agradeço que Vossa Senhoria analise o assunto assim que possível.
2) O possessivo “Vossa” de alguns pronomes de tratamento deve ser substituído pelo
“Sua” quando o pronome de tratamento se refere não à pessoa com que se fala (2.ª
pessoa), mas de quem se fala (3.ª pessoa).

Ex.:
Vossa Magnificência gostaria de assinar os diplomas agora?
Sua Magnificência gostaria de assinar os diplomas agora. Dê-me a pasta, por favor.
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01. Julgue o emprego dos pronomes nas orações a seguir em CERTO ou ERRADO de
acordo com a gramática normativa.
a) ( E ) Ele disse que era para mim comprar aquele livro.
b) ( C ) Comprei um casaco para mim caso faça frio no avião.

c) ( E ) Apesar de não quererem, eles concordaram conosco.
d) ( C ) Para mim, basta uma semana de viagem; depois volto ao trabalho.
e) ( C ) O dono do cão chamou-o com firmeza, já que não parava de correr.
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02. Complete as frases com os pronomes EU ou MIM:

MIM
a) Vou comprar aquela casa para _________.

EU
b) Preciso de um financiamento para __________
comprar aquela casa.

EU
c) Faltam quinze dias para _____________
entrar de férias.
MIM
d) Aquelas flores são para __________.

MIM
e) Eles viajaram antes de ___________.
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Bons
Estudos!
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