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Atividade de Português.
Pronomes demonstrativos.
Os pronomes demonstrativos servem para indicar a posição do ser ou dos seres
em relação ao falante e ao ouvinte.
Observe:

Este perto de quem fala.
Esse perto de quem se ouve.
Aquele longe de quem fala ou de quem se
ouve

Pronomes possessivos.
Esta é a minha família; esta é a minha esposa e estes, os meus filhos.

As palavras meu, seu e nosso dão ideia de posse.
Quando as palavras servem para indicar posse ou que alguma coisa pertence a alguém,
chamamos essas palavras de pronomes possessivos.
Exemplo: Minha mãe foi ao shopping.

Conheça os pronomes possessivos:

1ª pessoa
2ª pessoa

Singular
Meu (s) / minha (s)
Teu (s) / tua (s)

Plural
Nosso (s) / nossa (s)
Vosso (s) / vossa (s)

3ª pessoa

Seu (s) / sua (s)

Seu (s) / sua (s)

Conheça alguns pronomes indefinidos:

Nenhum (ns) / nenhuma (s)
Alguém / algum (ns) / algo
Vários / várias
Muito(a) / muitos (as)
Mais / menos

Todo (a) / todos (as)
Tudo / nada
Muito / pouco
Outro (a) / outros (as)
Qualquer / diversos

_ Vou procurar alguns livros na
biblioteca.

_ Que bom que todos os livros estão
no lugar.

A palavra alguns se refere ao
substantivo livros, dando uma ideia
vaga e não informando quantos livros
serão procurados na biblioteca.

Os pronomes indefinidos dão ideia
vaga
ou
indicam
quantidade
indeterminada, referindo-se à 3ª
pessoa do discurso.

Pronomes interrogativos.
Leia abaixo:
A menina estava tão distraída, estudando, que nem viu a hora passar.
De repente, assustou-se com umas pisadas que vinham em direção à porta do seu
quarto.
“Quem está aí?”, perguntou a menina com voz trêmula.
No texto acima, a frase Quem está aí? É uma frase interrogativa e a palavra quem está
sendo usada para fazer uma pergunta.
Quem é um pronome interrogativo.

Os pronomes interrogativos são usados em frases interrogativas.
Veja outros pronomes interrogativos:
Quem?
Qual?
Quantos?

Quê?
Quais?
Quantas?

Pronomes relativos
Os pronomes relativos referem-se ao termo que vem antes.
Exemplo:
Este é o relógio de cuja cor gosto.
Este é o carro que Ana comprou.
Na frase acima, o pronome que ligando dois termos e dando um sentido à frase.
Pronome relativo aquele que se refere a um termo que vem antes. Ele relaciona
duas frases, dando sentido e tornando uma dependente da outra.
Veja os principais pronomes relativos:

Variáveis
Masculino singular

Masculino plural

Feminino singular

Feminino plural

o qual

os quais

a qual

as quais

cujo

cujos

cuja

cujas

quanto

quantos

quanta

quantas

Invariáveis
quem
que
onde
Exercícios
1- Relacione corretamente:
(1) pronomes possessivos.

(

) esse/ essa; aquele / aquela; este / esta.

(2) pronomes indefinidos.

(

) meu / minha; teu / tua; nosso / nossa.

(3) pronomes demonstrativos

(

) algum, todos, vários, diversos.

2-Escreva ( I ) para as frases que têm pronomes interrogativos e (R) para as que tiverem
pronomes relativos.
a- (

) Não conheço o aluno que saiu.

b- (

) Quantas vezes falei para você não ir lá?

c- (

) Feliz o pai cujos filhos são ajuizados.

d- (

) Já encomendou quantos doces para a festa de Luíza?

e- (

) Esta é a casa onde moro.

3- Junte as frases abaixo usando o pronome relativo adequado. Se necessário, faça
modificações:
a- Luís subiu na escada # era alta.
__________________________________________________________________________
b- A menina # irmã nasceu foi morar em Londres.
__________________________________________________________________________
c- Estas são as bolsas forte # lhe falei.
__________________________________________________________________________

Ciente:____________________________________________________________________

