PRONOMES PESSOAIS ÁTONOS
QUAIS SÃO
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COMO SE DISTINGUEM AS FUNÇÕES
SINTÁTICAS DE ME, TE, SE, NOS, VOS?

QUANDO É QUE OS PRONOMES
O, A, OS, AS MUDAM DE FORMA?

Fazendo o teste da substituição por o/a/os/as (C.D.)
ou lhe/lhes (C.I.).

Quando o verbo termina em -r, -s, -z
ou -m, -ão, -õe.

Levou-me à sala dos mapas.

Quis ver o mapa. Quis vê-lo.		
Vimos esse mapa antigo. Vimo-lo.		
Traz o mapa mais antigo. Trá-lo.		
Encontraram mapas antigos. Encontraram-nos.
Dão os mapas a alguém? Dão-nos a alguém?
Põe os mapas antigos aqui. Põe-nos aqui.

Levou-o (C.D.)
Mostrou-me os mapas-mundo.
Mostrou-lhe (C.I.)

COMO SE COLOCAM OS PRONOMES PESSOAIS ÁTONOS?
Seguindo algumas regras:
›› Em geral, colocam-se a seguir ao verbo, com hífen,
em frases afirmativas.
Mostrei os mapas-mundo ao meu amigo.
Observou-os com curiosidade e eu falei-lhe de outros anteriores
à viagem de Magalhães.
›› Colocam-se no interior do verbo, com hífenes, quando este,
em frases afirmativas, está no condicional simples
ou no futuro simples do indicativo.

›› Colocam-se antes do verbo, quando este
é antecedido por alguns pronomes e advérbios,
e em orações subordinadas.

Fernão de Magalhães iniciaria a viagem de circum-navegação
em 1519. Iniciá-la-ia em Espanha.

Este pinguim tem o nome de um famoso navegador.
Quem lhe deu o nome? Alguém o tinha visto antes?

Fernão de Magalhães atravessou o famoso
estreito em 1520. Chamar-lhe-emos
sempre estreito de Magalhães.

Os europeus desconheciam esse pinguim.
Nunca o tinham visto. Só o viram depois…
Magalhães quis circum-navegar a Terra.
O rei não o apoiou. Talvez outro rei o apoiasse…
Há umas galáxias conhecidas por nuvens de Magalhães.
Magalhães navegava no Pacífico quando as viu.
Gostava que tu as visses também…

O QUE ACONTECE
QUANDO OS PRONOMES
O, A, OS, AS E ME, TE,
LHE, NOS, VOS, LHES
ESTÃO NA MESMA
ORAÇÃO?

Contraem-se numa forma única, exceto com nos e vos.
Ele descreve-

me a viagem de Magalhães.
Ele descrevete			
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lhes			
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(me + a)
(te + a)
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(vos + a)
(lhes + a)

