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 Mostrar como devemos fazer a utilização dos Pronomes Demonstrativos e
Possessivos dentro do seu contexto .

 Explicar como devemos fazer a relação dos pronomes em relação ao sujeito
da oração;

 Exercitar com algumas questões com o assunto explanado;
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Pronomes Demonstrativos



PRONOMES DEMONSTRATIVOS

- São utilizados para explicitar a posição de uma certa palavra em relação a outras ou
ao contexto. Essa relação pode ocorrer em termos de espaço, tempo ou discurso.

Ex.: Compro este carro.

Ex.: Comprarei aquela do Leblon no final do ano.

O pronome “este” indica que o carro está perto
da pessoa que fala.

O pronome “aquela” indica que a casa está
distante do enunciador ou dá uma ideia de
passado (lembrança).
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PRÓXMO OU PRESENTE.

- São usados quando algo está próximo do “emissor” (enunciador). Neste caso
podemos também utilizar para indicar uma ideia de tempo em relação ao Presente.

= ESTE (ES) / ESTA (AS)

Ex.: Estas flores são para você.

Ex.: Que manhã chuvosa esta!

O pronome “este” indica que as flores estão
perto da pessoa que fala.

O pronome “este” indica o dia de hoje, atual.
6



POUCO IMPORTANTE, PASSADO OU FUTURO.

- São usados quando algo está próximo do receptor ou ouvinte. Estes casos podem
determinar uma situação do passado (próximo ao momento da fala) e também pode
indicar uma ideia de Futuro próxima do presente.

Ex.: Veja, por favor, se essas folhas são as minhas.

Ex.: Isso é que foi uma festa!

Indica uma ação futura.

Indica uma ação passada recente.
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DISTANTE OU  PASSADO REMOTO.

- São usado para indicar que algo está distante tanto do enunciador como do
ouvinte. Pode indicar uma ideia passada distante colocado como uma lembrança.

Ex.: Não alcanço aqueles livros. Tenho de pedir ajuda a alguém mais alto.

Ex.: Aquela sim era uma época boa para se viver.

Indica que algo está distante do emissor.

Indica uma ação passada distante, algo
relacionado às lembranças.
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VALOR DE DEMONSTRATIVO.

- Ocasionalmente, outras palavras podem assumir o valor de pronome demonstrativo.
Isso acontece quando elas podem ser substituídas por esses pronomes. É o que ocorre
com:

O(s) e a(s)

Exemplos:

- É o que precisas?

- Fiz somente o que me dava vontade.

(É isto que precisas.)

(Fiz somente aquilo que me dava vontade.)
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Semelhante(s) e Tal(is)

Exemplos:

Ex.: Tais atitudes eram impensáveis no meu tempo. (Essas atitudes eram
impensáveis no meu tempo.)

Ex.: Era incapaz de fazer semelhante gesto. (Era incapaz de fazer aquele gesto.)

(Essas atitudes eram impensáveis no meu tempo.)

(Era incapaz de fazer aquele gesto.)
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Pronomes Possessivos
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Pronome possessivo é o tipo de pronome que indica a que pessoa do discurso
pertence o elemento ao qual se refere.

Meu carro está estragado.

Ex.: Compramos nosso carro.

Indicando uma relação com a primeira pessoa

Indicando uma relação com a primeira pessoa
do plural.
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SINGULAR
1ª PESSOA meu, minha, meus, minhas

2ª PESSOA teu, tua, teus, tuas

3ª PESSOA seu, sua, seus, suas

PLURAL
1ª PESSOA nosso, nossa, nossos, nossas

2ª PESSOA vosso, vossa, vossos, vossas

3ª PESSOA seu, sua, seus, suas
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- Os pronomes possessivos concordam em gênero e número com a coisa possuída, e
em pessoa com o possuidor.

Ex.: Vendi minha moto.

Ex.: Releste tua prova?

- Quando o pronome possessivo determina mais de um substantivo, ele deverá
concordar em gênero e número com o substantivo mais próximo.

Vou lavar minhas sandálias e tênis.
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Emprego dos pronomes possessivos

- seu: a utilização do pronome seu (e flexões) pode gerar frases ambíguas, podemos
ter dúvidas quanto ao possuidor.

Ex.: A menina disse ao colega que não concordava com sua reprovação.

- Para evitar esse tipo de ambiguidade, usa-se dele (dela, deles, delas)

Ex.: A menina disse ao colega que não concordava com a reprovação dela.

reprovação de quem? Da menina ou do colega?

A reprovação dela (da menina)
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- Existem casos em que o pronome possessivo não exprime propriamente ideia de
posse. Ele pode ser utilizado para indicar aproximação, afeto ou respeito.

Ex.: Aquele museu deve ter seus cem anos.

Ex.: Meu caro amigo, cuide melhor de sua saúde.

aproximação

afeto
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Bons 
Estudos!
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