
OS PRONOMES



Corrixe os erros das seguintes frases:

◦ Cando chegei, vén que só había unha película para os nenos. 

◦ No mismo tempo, a miña nai tenía cita coa dentista e dado que no tenia nada máis

que facer e tenía que esperara, entrei a ver a película.

◦ Despois desa comida, me din conta porque rematei nosa relación.



◦ A miña ex moza pidiume que lle invitase a xantar.

◦ Pedino os cartos ao camareiro cando ela se foi ao baño.

◦ Agora escribote dun cárcere.



◦ Tratei durmir pero o ruido era grave.

◦ Ergueime e decidín ir nun restaurante.

◦ Pedín que me truxeran un almorzo francés que ahí probara hai una semana cando

estiven coa miña moza. 



◦ Xa sabes que tiña a miña exposición ás 8 da tarde e estiven moi emocionado porque

foi a miña primeira exposición.

◦ Paseaba etre eles porque pensaba que iba escoitar boas críticas. Como me 

equivoquei!

◦ Escríbote decepcionado. 



Os pronomes

◦ Que son os pronomes? 

◦ Que tipos coñeces?

◦ Como se colocan?



Pronomes átonos de CD

◦ Que tipo de complemento se sustitúe nestes casos?

- Vin unha película no cine = Vina no cine.

- Escribo postais sempre que vou de vacacións. = Escríboas.

- Atopar piso pode ser difícil. = Atopalo.

- Lembrei uns vellos poemas. = Lembreinos

◦ Cando se usan as distintas formas de pronomes de CD?



Pronomes átonos de CI

◦ Que tipo de complemento se sustitúe nestes casos?

- Escribín unha carta aos meus pais. = Escribinlles unha carta.

- Merquei unha alfombra ao mercader. = Merqueille unha alfombra. 

- Pedín a conta á camareira. = Pedinlle a conta.

- Contei un chiste ás miñas amigas. = Conteilles un chiste.

◦ Neste caso, existen distintas forma do pronome de CI?





Che/te: pronomes de 2ª persoa

◦ Vin a ti na rúa. = Vinte na rúa.

◦ Preparei unha sorpresa a ti. = Prepareiche unha sorpresa.

◦ Saúdo a ti todas as mañás = Saúdote todas as mañás.

◦ Comprei flores a ti = Compreiche flores.

◦ Escribo a ti dende o meu móbil. = Escríboche dende o meu móbil. 

TE = Dativo/CD

CHE = Acusativo/CI





Concorrencia de pronomes de CD e CI

O A OS AS

ME mo ma mos mas

CHE cho cha chos chas

LLE llo lla llos llas

NOS nolo nola nolos nolas

VOS volo vola volos volas

LLES llelo llela llelos llelas



Exemplos de concorrencia:

◦ Din flores a miña nai. 

1. Dinlle as flores.

2. Dinas a miña nai.

3. Dinllas.  = (LLE+AS)

◦ Merquei un agasallo aos meus avós.

1. Merqueino aos meus avós.

2. Mequeilles un agasallo.

3. Merqueillelo. = (LLES+O)



Ben falado!

◦ https://youtu.be/wypDBFwvHrE

◦ https://youtu.be/XO7-yhCZ-0Y

https://youtu.be/XO7-yhCZ-0Y
https://youtu.be/XO7-yhCZ-0Y

