
Pronomes demonstrativos 
 
Os pronomes demonstrativos são utilizados para explicitar a posição de uma certa palavra em 
relação a outras ou ao contexto.  
 
Exemplos: 
x Compro este carro (aqui). O pronome este indica que o carro está perto da pessoa que fala. 
x Compro esse carro (aí). O pronome esse indica que o carro está perto da pessoa com quem falo, 
ou afastado da pessoa que fala. 
x Compro aquele carro (lá). O pronome aquele diz que o carro está afastado da pessoa que fala e 
daquela com quem falo. 
“Isto”, “isso” e “aquilo” são usados para indicar coisas e não pessoas. 
 

   
Imagens extraídas do vídeo Pronome Demonstrativo da professora Ana Paula Apaso: 

https://www.youtube.com/watch?v=KIVxE11H0D4&t=213s 
 
 

Pessoa Variáveis Invariáveis Advérbio 
relacionado Masculino Feminino 

Primeira este, estes esta, estas isto aqui 
Segunda esse, esses essa, essas isso aí 
Terceira aquele, aqueles aquela, aquelas aquilo lá, ali 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=KIVxE11H0D4&t=213s
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Diálogo (extraído do livro Muito Prazer, página 42) 
 
Sônia: O que é isso? 
Lúcia: Isso? 
Sônia: Ah, desculpe. É um álbum de fotos, não é? 
Lúcia: É. 
Sônia: É o álbum de fotos da sua família? 
Lúcia: Isso. 
Sônia: Nossa, que homem bonito! Quem é ele? 
Lúcia: É o Fernando, meu irmão. Ele não mora aqui. 
Sônia: Onde ele mora? 
Lúcia: Em Toulouse, na França. 
 

Observe os quadrinhos abaixo e analise o uso dos pronomes.  
Por que cada pronome é utilizado? 

 

 
 

 

Observe: Isso 
= sim, certo. 
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Observe as figuras e complete as orações com o pronome demonstrativo adequado: 

 
 
 

 

 
 
Complete com pronomes demonstrativos: 
 
1. ....................................... escritórios ali no prédio têm muita atividade.  
2. ....................................... banco é muito antigo aqui na cidade. 
3. ....................................... ponto de ônibus ali na esquina é novo. 
4. ....................................... óculos aí são de Laura? 
5. ....................................... casa lá na esquina é bonita. 
6. ....................................... salas aqui têm muitas mesas. 
7. ....................................... chaves aí na mesa são de Lúcia. 
8. ....................................... cofres ali têm muito dinheiro. 
9. ....................................... fábrica lá no subúrbio é muito grande. 
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Preposição DE + advérbios de lugar: 
 

DE + AQUI = DAQUI 
DE + AÍ = DAÍ 
DE + LÁ = DE LÁ 

 
Complete os diálogos com DAQUI, DAÍ, DE LÁ. 
1.  Juca: Alô? 
 Leila: Juca? É a Leila. 
 Juca: Oi Leila. Que barulho! Onde você está? 
 Leila: Em Recife. Você quer um presente .......................................? 
 Juca: Um presente .......................................? Claro, obrigado. 
 
2.  Heloísa: Fábio, meu namorado está na Europa. Você quer alguma coisa ...................................? 
 Fábio: .......................................? Quero uma camiseta. 
 Heloísa: Tudo bem. 
 Fábio: Muito obrigado, Helô. 
 
Diálogo (extraído do livro Muito Prazer, página 124) 

 
Jaqueline: Vanessa? Você aqui neste supermercado? 

Vanessa: Oi, Jaqueline. Estou morando perto daqui. 
Jaqueline: Sério? 

Vanessa: É. Somos vizinhas agora. 
Jaqueline: Que legal! Você está morando no meu prédio? 

Vanessa: Não. Estou morando neste bairro. Estou a três quarteirões do seu apartamento, 
mas na rua de trás. 

Jaqueline: E você está gostando daqui? 
Vanessa: Estou. O apartamento não é muito grande. Tem dois quartos pequenos, uma sala, 

cozinha, banheiro e quarto de empregada. Mas o bairro é ótimo. 
Jaqueline: É verdade. Aqui tem metrô, ônibus, supermercados, lojas, correio, igreja e até um 

shopping center. 
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Contrações com pronomes demonstrativos: 
 

Há uma secretária neste escritório. 
Tem uma chave nesta gaveta. 
 
 
Eu não entro nesse carro. 
Eu guardo meu material nessa gaveta aí. 
 
 
Há documentos importantes naquele cofre ali. 
Tem muitos prédios antigos lá naquela rua. 
 
 

EM + ESTE = NESTE 
EM + ESTA = NESTA 
EM + ESTES = NESTES 
EM + ESTAS = NESTAS 

 
EM + ESSE = NESSE 
EM + ESSA = NESSA 
EM + ESSES = NESSES 
EM + ESSAS = NESSAS 

 
EM + AQUELE = NAQUELE 
EM + AQUELA = NAQUELA 
EM + AQUELES = NAQUELES 
EM + AQUELAS = NAQUELAS 

 

A. (ponto de ônibus/esquina/aqui) Tem um ponto de ônibus nesta esquina aqui. 

1. (médico/consultório/ali)  .............................................................................................................................................. 

...................................................................................................................................... .................................................................. 

2. (aeroporto/cidade/aqui)  ..............................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................................................................ 

3. (posto de gasolina/esquina/lá) ........................................................................................................ .......................... 

.............................................................................................................................................. .......................................................... 

4. (muitos livros/armários/aí) .............................................................................................................. ......................... 

........................................................................................................................................................................................................ 

B. (consultórios/prédios/ali) Há consultórios naqueles prédios ali. 

1. (quinze reais/gaveta/aqui)........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................ 

2. (farmácia/calçada/ali)  .............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. .......................................................... 

3. (muitos turistas/montanhas/lá) .............................................................................................. .................................. 

........................................................................................................................................................................................................ 

4. (dentistas/consultórios/aí) ................................................................................................................................ .......... 

........................................................................................................................................................................................................ 
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