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COLOCAÇÃO
PRONOMINAL
A principal questão da colocação pronominal é
saber onde colocar o pronome oblíquo em relação
ao verbo. Os principais pronomes oblíquos são: O,
A, ME, TE, LHE, SE, LO, LA, NO, NA...
Temos 3 tipos de colocação pronominal: próclise
(pronome antes do verbo); mesóclise (pronome no
meio do verbo); e ênclise (pronome depois do verbo).

PRÓCLISE
Pronome antes do verbo. Nunca se usa em início de
frase e após vírgula. Os casos que mais aparecem
são de próclise.
PRÓ CLI SE OBRIGATÓRIA
CO M PALAVRAS ATRATIVAS
— advérbios e locuções adverbiais
— pronomes
— conjunções subordinadas

MESÓCLISE
Pronome no meio do verbo. Só se usa com verbos
no futuro.
Ex.: Dar-TE-ei um presente

ÊNCLISE
Pronome depois do verbo. Nunca se usa em três
casos:
— verbos no futuro
— verbos no particípio
— quando a próclise for obrigatória
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EXERCÍCIOS
GRAMÁTICA / COLOCAÇÃO PRONOMINAL

1. Assinale a frase em que há pronome enclítico:

c) Far-se-á tudo para que se salvem.

a) Far-me-ás um favor?

d) Não arrepender-se-ia de haver dito a verdade.

b) Nada te direi a respeito.

e) Em pondo-se o sol os pássaros debandam.

c) Convido-te para a festa.
5. O pronome pessoal oblíquo átono está bem
colocado em um só dos períodos. Qual?

d) Não me fales mais nisso.
e) Dir-se-ia uma incoerência.
2. Assinale a alternativa que apresenta erro de
colocação pronominal:
a) Você não devia calar-se.
b) Não lhe darei qualquer informação.
c) O filho não o entendeu.
d) Se apresentar-lhe os pêsames, faça-o
discretamente.

a) Isto não me diz respeito! Respondeu-me ele,
afetadamente .
b) Segundo deliberou-se na sessão, espero que
todos apresentem-se na hora conveniente .
c) Os conselhos que dão-nos os pais, levamo-los
em conta mais tarde.
d) Amanhã contar-lhe-ei por que peripécias consegui
não envolver-me.

e) Ninguém quer aconselhá-lo.

6. O pronome está mal colocado em apenas um
dos períodos. Identifique-o:

3. Assinale a alternativa em que todos os pronomes
pessoais estão colocados corretamente, segundo
o uso clássico da língua portuguesa:

a) Finalmente entendemos que aquela não era a
estante onde deveriam-se colocar cristais .

a) Eu o vi, não lhe falei, darei-te o livro.

b) Ninguém nos falou, outrora, com tanta sinceridade .

b) Eu o vi, falei-lhe, nada lhe direi.

c) Não se vá, custa-lhe ficar um pouco mais?

c) Nada dir-lhe-ei, não o estimo, Deus ajude-nos.

d) A mão que te estendemos é amiga.

d) Deus nos ajude! Não quero te ofender, mas
vai-te embora.
e) Me dá o livro, que eu te devolvo assim que o ler.

7. Qual das alternativas a seguir não traz exemplo
adequado de colocação pronominal?
a) Me disseram que a vida acabaria cedo.

4. Em que alternativa NÃO há erro na colocação
do pronome?

b) Furta-se-á a dizer a verdade sobre os sapatos
novos e caros.

a) Preciso vê-lo, me disse o rapaz.

c) Digam-me uma coisa: é possível ser feliz?

b) Este é um trabalho que absorve-se muito.

d) Ela quis comprar a vida, mas a vida não se compra.
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8. A colocação pronominal está correta em:
a) Não queira-me mal, pois quero-lhe muito bem.
b) Me conte tudo o que se passou com você.
c) Mariquinha tinha casado-se no sábado.
d) Faria-me um grande favor não me procurando
mais.
e) Não posso dizer-lhe que a amo, julgar-me-ia

G ABA R I TO C OME N TAD O
1C; 2D; 3D; 4C; 5A; 6A; 7A; 8E; 9B; 10C.
1. A alternativa correta é a letra C, pois o pronome
está depois do verbo, ou seja, é uma ênclise.
2. A resposta é a letra D, pois a palavra SE é uma
conjunção subordinada, portanto o pronome deve
vir à frente do verbo.

um tolo.

3. A alternativa correta é a letra D, pois todos os
pronomes estão de acordo com as regras.

9. Assinale a alternativa incorreta.

4. A alternativa correta é a letra C, pois é um caso
de mesóclise obrigatória= verbo no futuro em
início de oração.

a) Tratando-se de você, ele concordará!
b) O deixei na biblioteca.
c) Ele pediu permissão para falar-lhe.

5. A alternativa correta é a letra A, pois é um caso
de próclise obrigatória correto.
6. A alternativa correta é a letra A, pois o pronome
“onde” atrai o pronome “se” para frente do verbo.

d) Vou levar-te ao museu.
e) Cumprimentou a todos, retirando-se em seguida.

10. Assinale a opção em que a próclise do pronome
oblíquo é facultativa, segundo a norma culta.
a) Ninguém o convenceu a falar.
b) Quem me levará até a sala de vídeo?
c) É comum este amigo nos socorrer nas dificuldades.
d) Deus o abençoe, meu filho!
e) Se se empenhou na leitura, será recompensado.

7. A alternativa correta é a letra A, pois NÃO
podemos iniciar oração com pronome oblíquo.
8. A alternativa correta é a letra E, pois apresenta
casos adequados de ênclise e mesóclise.
9. A alternativa correta é a letra B, pois NÃO
podemos iniciar oração com pronome oblíquo.
10. A alternativa correta é a letra C, pois o substantivo “amigo” não é palavra atrativa de próclise, ou
seja, podemos usar tanto o pronome antes como
depois do verbo.
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