
PRONOMBRES PERSONALES

Eu me, mim, comigo
Tu te, ti, contigo
Ele – Ela (Você) o, a, lhe, se, si, consigo, (lo, la, no, na)
Nós nos, conosco
Vós vos, convosco
Eles – Elas (Vocês) os, as, lhes, se, si, consigo, (los, las, nos, nas)

 Los pronombres rectos funcionan casi exclusivamente como sujeto de una oración,
los pronombres reflexivos solamente como objeto (directo o indireto) de un verbo.

Ejemplos:
 Eu estudo português.
 Maria escreve para mim.

 El pronombre reflexivo (o variaçiones) adquiere la forma lo (o variaciones) cuando
viene después de formas verbales terminadas en r, s y z.

Ejemplos:
 Vou comprar o livro = Vou comprar + o = Vou comprá-lo
 Fizemos a festa = Fizemos + a = Fizemo-la
 Ela fez as malas e partiu = Ela fez + as e partiu = Ela fê-las e partiu

 Si la forma verbal termina en sonido nasal, el pronombre se transforma en no (o
variaciones), no desaparece ninguna letra.

Ejemplo:
 Eles compraram o carro na agência autorizada = Eles compraram-no na agência

autorizada
__________________________________________________________________________

PRONOMBRES INDEFINIDOS

Diferencia entre TUDO e TODO
 Los pronombres indefinidos TODO(S), TODA(S) van acompañados de un sustantivo

concordando en número e género.
 TUDO no está relacionado con un sustantivo. Es lo contrario de NADA.

Ejemplos:
 Toda baiana sabe fazer boa feijoada. – _____________________________________
 No restaurante comemos de tudo. – _______________________________________
 Todas as crianças da rua sofrem, mas aprendem de tudo. – ____________________
 Todo brasileiro sabe dançar bem. – ________________________________________
 Gosto de caminhar pelo bosque todos os dias. – _____________________________
 A cozinha está toda suja. – _______________________________________________
 Comprei tudo o que eu queria. – __________________________________________

___________________________________________________________________



PRONOMBRES POSSESSIVOS

Masculino
singular

Femenino
singular

Masculino
plural

Femenino
plural

Eu Meu minha meus minhas
Ele seu sua seus suas dele
Ela seu sua seus suas dela
Você seu sua seus suas
Nós nosso nossa nossos nossas
Eles seu sua seus suas deles
Elas seu sua seus suas delas
Vocês seu sua seus suas

Ejercicios

1) Complete com o pronombre possessivo de acordo com a pessoa gramatical.

 Quero conversar com ............................... professora de português.

 Vamos sair com ...............................filhos.

 Queremos conversar com ............................... amigas.

 ............................... amigas querem falar comigo.

 Gostaria de conhecer ............................... pai.

 (Ele / Nós) Ele vendeu a bicicleta ............................... e comprou ...............................carro.

 (Eles) Mariana e Luis vão para a Europa. Os filhos ............................... vão ficar no Brasil.

 Vocês trouxeram ............................... documentos?

PRONOMBRES DEMOSTRATIVOS

VARIAVEIS INVARIÁVEIS

este(s), esta(s) isto

esse(s), essa(s) isso

aquele(s), aquela(s) aquilo

Ejemplos:
 Este livro é bom.
 Isto é muito importante.
 Aquelas professoras ensinam português.

Los pronombres demostrativos se fusionan a las preposiciones DE y EM.

Ejemplos:
de + este(s) = deste(s)  / desta(s) / daquele(s) / disto

em + este(s) = neste(s) / nesta(s) / naquela(s) / nisto



Ejemplos em orações:
 Gostei deste quadro.
 Penso nisso diariamente.
 Naquela tarde estive com ela.
 Não quero mais falar daquilo.

A.- Complete los ejercicios y traduzca:
 ................................vinho não está gelado, mas ............................ cerveja está.
__________________________________________________________________________
Não gosto(de) .........................professor. Ele é muito chato. Prefiro................... professora.
__________________________________________________________________________
Ele mora(em) ................................ rua, ................................edifício.
__________________________________________________________________________
Quem vai fazer ............................?
__________________________________________________________________________
.......................... área do restaurante é para não-fumantes.
__________________________________________________________________________
Só vou comer .......................... salada. Não estou com muita fome.
__________________________________________________________________________
A gente não pode dizer .............................. para ele.
__________________________________________________________________________
Compramos ..................... pra vocês.
__________________________________________________________________________


