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5. MORFOLOGIA - PRONOME,
PALAVRAS “QUE” E “SE”

˃˃

5.1 Pronome

Viram: viram-no.

Quando o verbo terminar em som nasal, ficarão no, na,
nos, nas:

Exs.: Comemoram: comemoram-no;

Observe o trecho a seguir:
O bebê de Daniela nasceu perfeito. O bebê de Daniela tem
olhos azuis. As mãos do bebê de Daniela são fortes, e os cabelos do bebê de Daniela são claros.
Para que não haja esta repetição desagradável durante a
comunicação, utilizamos os pronomes:
O bebê de Daniela nasceu perfeito. Ele tem olhos azuis, suas
mãos são fortes e seus cabelos são claros.
Os pronomes são palavras que substituem ou acompanham
os substantivos. Eles podem indicar qualquer uma das três pessoas do discurso:
1ª pessoa: quem fala;
2ª pessoa: com quem se fala;
3ª pessoa: de quem se fala.

O pronome oblíquo jamais inicia frase. Por isso, ele
aparecerá, em início de frase, depois do verbo, ou utilizase algum termo para que ele possa aparecer antes do
verbo:
Ex.: Eu te liguei.
Liguei-te.

Pronomes de Tratamento
São pronomes utilizados para dirigir-se ou referir-se a autoridades ou pessoas com quem se tem menos contato. Os mais
utilizados são:

Classificação dos Pronomes

Você

Pronomes Pessoais

Usado para um tratamento íntimo, familiar.

Senhor,
Senhora

Sr., Sr.ª

Pessoa do discurso

Retos

Oblíquos

1ª pessoa do singular
2ª pessoa do singular
3ª pessoa do singular

Eu
Tu
Ele/Ela

Me, mim, comigo
Te, ti, contigo
O, a, lhe, se, si, consigo

Vossa
Senhoria

V. S.ª

1ª pessoa do plural
2ª pessoa do plural
3ª pessoa do plural

Nós
Vós
Eles/Elas

Nos, conosco
Vos, convosco
Os, as, lhes, se, si, consigo

Vossa
Excelência

V. Ex.ª

Os pronomes pessoais funcionam como sujeito da oração.
Ex.: Eu estava cansada ontem.
Os pronomes oblíquos funcionam como complementos.
Ex.: Eu lhe escrevi uma carta.

Observe que o verbo escrever é transitivo direto e
indireto: quem escreve, escreve algo a alguém. O objeto
direto, o que se escreveu, é “uma carta”, e o objeto
indireto, a quem se escreveu, é o pronome oblíquo lhe, que
tem valor de objeto indireto porque possui a preposição a
subentendida. Ou seja: lhe equivale a a ele/a ela.
As formas o, a, os, as sofrem modificações dependendo da
terminação do verbo que acompanham. Observe:
Quando o verbo terminar em r, s ou z, ficarão lo, la, los, las:

Pessoas com as quais mantemos um certo
distanciamento mais respeitoso.
Pessoas com um grau de prestígio maior.
Usualmente, os empregamos em textos
escritos, como: correspondências, ofícios,
requerimentos etc.
Usados para pessoas com alta autoridade,
como: Presidente da República, Senadores,
Deputados, Embaixadores etc.

Vossa
Alteza

V. A.

Príncipes e duques.

Vossa
Santidade

V.S.

Para o Papa.

Vossa
Magnificência
Vossa Majestade

˃˃

USADOS PARA

PRONOMES DE TRATAMENTO

˃˃

V. Mag.ª Reitores de Universidades.
V. M.

Reis e Rainhas.

O pronome de tratamento concorda com o verbo na 3ª
pessoa:

Vossa Excelência me permite fazer uma observação?
˃˃

Quando o pronome for utilizado para referir-se à 3ª
pessoa, o pronome Vossa será substituído por Sua:

Sua Alteza, o Príncipe William, casou-se com uma plebeia.

Pronomes Possessivos
São pronomes que indicam posse. Observe os exemplos:
Exs.:

Exs.: Começar: começá-los;

Andei tanto que meus pés estão doendo.

Celebramos: celebramo-lo.

Pegue tuas coisas e vamos embora.

Fiz: fi-lo.

Marina ficou feliz ao ver que sua mala não estava perdida.
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Os pronomes destacados indicam quem é o possuidor dos
itens das orações: pés, coisas e malas. Observe que pelo pronome
é possível identificar a pessoa. Isso acontece porque há um pronome possessivo específico para cada pessoa:
Pessoa do discurso

Pronomes possessivos

1ª pessoa do singular
2ª pessoa do singular
3ª pessoa do singular

Meu, minha, meus, minhas
Teu, tua, teus, tuas
Seu, sua, seus, suas

1ª pessoa do plural
2ª pessoa do plural
3ª pessoa do plural

Nosso, nossa, nossos, nossas
Vosso, vossa, vossos, vossas
Seu, sua, seus, suas

O pronome possessivo concorda:
˃˃ Em pessoa, com o possuidor:
Ex.: Meu irmão chegou de viagem.
1ª pessoa do singular

Pronomes indefinidos
Variáveis

Invariáveis

algum, alguns, alguma, algumas;
certo, certos, certa, certas;
nenhum, nenhuns, nenhuma,
nenhumas;
todo, todos, toda, todas;
outro, outros, outra, outras;
muito, muitos, muita, muitas;
pouco, poucos, pouca, poucas;
vário, vários, vária, várias;
tanto, tantos, tanta, tantas;
quanto, quantos, quanta, quantas.

Alguém
Ninguém
Outrem
Tudo
Nada
Cada
Algo
Mais
Menos

Pronomes Interrogativos
São os pronomes utilizados nas perguntas diretas e indiretas. Observe o exemplo:

˃˃ Em número, com o que se possui:
Ex.: Teus filhos são lindos!

Exs.:

Masculino plural

Quantas pessoas se matricularam no curso?

Pronomes Demonstrativos

Quem estava aqui ontem?

São os pronomes que indicam a posição de algo em relação à
pessoa do discurso. Observe os exemplos:
Exs.:
Este mês está sendo ótimo para o comércio graças a Dia das
Mães. (mês atual);
Na última semana tivemos quatro provas. Essa semana foi uma
correria! (passado próximo);
Quando meus filhos eram pequenos, viajamos para a Europa.
Aquela foi uma viagem inesquecível. (passado distante)
O mesmo ocorre com os mesmos pronomes em relação à
localização no espaço. Observe:
Exs.:
Acho que esta camiseta ficou bem em mim. (próximo à pessoa que fala);
Esse chapéu ficou ótimo em você! (próximo à pessoa com
que se fala);
Você sabe de quem é aquela pasta? (distante de quem fala e
da pessoa com que se fala).
Pronomes Demonstrativos
Variáveis

Invariáveis

Este, estas, estes, estas
Esse, essa, esses, essas
Aquele, aquela, aqueles, aquelas

Isto
Isso
aquilo

Pronomes Indefinidos
São pronomes que se referem à 3ª pessoas mas sem a função de determinar ou definir. Pelo contrário: são pronomes que
dão um sentido vago, impreciso sobre quem ou o que se fala.
Exs.:
Muitos querem sucesso, mas poucos estão dispostos a pagar
pelo seu preço.
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Não se sabe sobre quem ou quantas pessoas se fala, por isso
são utilizados pronomes que dão a ideia de quantidade indefinida.

Gostaria de saber que dia você viajará.
Pronomes interrogativos
Quem, quanto, quantos, quanta, quantas, qual, quais, que

Pronomes Relativos
São pronomes que se relacionam com termos já citados na
oração, evitando a repetição.
Exs.:
Trouxe um livro.
O livro que eu trouxe é o livro que você me pediu.
O pronome relativo que indica e especifica o livro ao qual o
interlocutor se refere:
Trouxe o livro que você pediu.
O pronome relativo concordará:
˃˃

Com o seu antecedente:

As ruas pelas quais passou traziam lembranças.
Exceção: pronome cujo (e variações), que concorda com o
consequente:
Estou lendo um livro cuja capa foi feita pelo meu irmão.
˃˃

A regência do pronome relativo seguirá a regra da
regência pedida pelo verbo:

Exs.:
É uma menina de quem todos gostam.
Era uma pessoa a quem todos admiravam.

Pronomes Substantivos
Em alguns casos, o pronome atuará como substantivo,
substituindo-o. Observe:
Poucos conhecem o segredo de viver em paz.
Pronome indefinido – substitui o substantivo
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Pronomes Adjetivos
Em alguns casos, o pronome atuará como adjetivo, atribuindo uma característica ao substantivo. Observe:
Este quadro é meu.
Pronome possessivo adjetivo

5.2 Palavra Que

Não falte à aula que o conteúdo é importante.
conjunção explicativa

Conjunção Subordinativa
Exs.:
Estava tão cansada que não quis recebê-lo.
conjunção subordinativa consecutiva

A palavra “que” possui diversas funções e costuma gerar
muitas dúvidas. Por isso, para entender cada função e identificá-las,
observe os exemplos a seguir:

Gostei da viagem, cara que tenha sido.

Substantivo

conjunção subordinativa causal

Senti um quê de falsidade naquela fala.
Neste caso, o “que” está precedido por um determinante –
um artigo, e é acentuado, pois assume o papel de um substantivo.
Poderia ser substituído por outro substantivo:
Senti um ar de falsidade naquela fala.
Quanto atua como substantivo, o quê será sempre acentuado e precedido por um artigo, pronome ou numeral.

Pronome
Exs.:
Que beleza de festa!
pronome exclamativo

O livro que comprei estava em promoção.
pronome relativo

Que dia é a prova?
pronome interrogativo

Interjeição

conjunção subordinativa concessiva

Não corra que o chão está molhado!

Partícula Expletiva (de realce)
Que bonito que está o seu cabelo!
(não tem função na oração, apenas realça o que está sendo falado)

5.3 Palavra Se
A palavra “se”, assim como o “que”, possui diversas funções
e costuma gerar muitas dúvidas. Por isso, para entender cada função e identificá-las, observe os exemplos a seguir:

Partícula Apassivadora
Vendem-se plantas.
(É possível passar a oração para a voz passiva analítica: Plantas são vendidas)

Neste caso, o “se” nunca será seguido por preposição.

Pronome Reflexivo
Ex.: Penteou-se com capricho.

Pronome Recíproco
Ex.: Amaram-se durante anos.

Exs.: Quê? Não entendi.
Quê! Ela sabe sim!

Preposição

Partícula Expletiva (de realce)
Ex.: Foi-se o tempo em que confiávamos nos políticos.

(não possui função na oração, apenas realça o que foi dito)

Temos que chegar cedo.
Observe que a regência do verbo ter exige a preposição “de”:
Temos de chegar cedo. No entanto, na fala coloquial, já é aceito o uso
do “que” como preposição.

Advérbio

Pronome indeterminador do sujeito
Transforma o sujeito em indeterminado.
Exs.:
Precisa-se de secretária.
(não se pode passar a oração para a voz passiva analítica)

Que bela está a casa!
Neste caso, antecede um adjetivo, modificando-o: como a
casa está bela!
Que longe estava da cidade!
Neste caso, antecede um advérbio, intensificando-o: Estava
muito longe da cidade.

Conjunção
Exs.:
Que gostem ou que não gostem, tomei minha decisão.
conjunção alternativa

Pode entrar na fila que não será atendida.
conjunção adversativa

Nessa casa, come-se muito.

Parte do verbo pronominal
Alguns verbos exigem a presença da partícula “se” para indicar que a ação é referente ao sujeito que a pratica:
Ex.: Arrependeu-se de ter ligado.
Outros exemplos de verbos pronominais: Lembrar-se, queixar-se, enganar-se, suicidar-se.

Conjunção
Exs.:
Vou chegar no horário se não chover.
conjunção condicional
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