Português

Colocação Pronominal

Professor Carlos Zambeli

www.acasadoconcurseiro.com.br

Português

COLOCAÇÃO PRONOMINAL

Número
Singular

Plural

Pessoa

Pronomes Retos

Pronomes Oblíquos

Primeira

Eu

Me, mim, comigo

Segunda

Tu

Te, ti, contigo

Terceira

Ele / Ela

Se, si, consigo, o, a, lhe

Primeria

Nós

Nos, conosco

Segunda

Vós

Vos, convosco

Terceira

Eles / Elas

Se, si, consigo, os, as,
lhes

Emprego
Pronomes retos (morfologia) exercem a função de sujeito (sintática).
Pronomes oblíquos (morfologia) exercem a função de complemento.
Eu o ajudo, ele lhe oferece uma água!

2. Formas de Tratamento
a) o, a, os, as, quando precedidos de verbos que terminam em –r, -s, -z, assumem a forma lo,
la, los, las,e os verbos perdem aquelas terminações.
Queria vendê-la para o Pedro Kuhn.
b) o, a, os, as, quando precedidos de verbos que terminam em –m, -ão, -õe, assumem a
forma no, na, nos, nas.
André Vieira e Pedro Kuhn enviaram-nas aos alunos.
c) O/A X Lhe
A Casa do Concurseiro enviou a apostila aos alunos nesta semana.
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Colocação
É o emprego dos pronomes oblíquos átonos (me, te, se, o, a, lhe, nos, vos, os, as, lhes) em
relação ao verbo na frase.
Os pronomes átonos podem ocupar 3 posições: antes do verbo (próclise), no meio do verbo
(mesóclise) e depois do verbo (ênclise).

PRÓCLISE
a) Com palavras ou expressões negativas: não, nunca, jamais, nada, ninguém, nem, de modo
algum.
Nada me emociona.
Ninguém te viu, Edgar.
b) Com conjunções subordinativas: quando, se, porque, que, conforme, embora, logo, que,
caso...
Quando me perguntaram, respondi que te amava!
Se lhe enviarem o bilhete, avise que nos lembramos dela.
c) Advérbios
Aqui se estuda de verdade.
Sempre me esforcei para passar no concurso.
Se houver vírgula depois do advérbio, a próclise não existirá mais.
Aqui, estuda-se muito!
d) Pronomes
Alguém me perguntou isso? (indefinido)
A questão que te tirou do concurso foi anulada!!! (relativo)
Aquilo me emocionou muito. (demonstrativo)
e) Em frases exclamativas ou optativas (que exprimem desejo).
Deus o abençoe.
Macacos me mordam!
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f) Com verbo no gerúndio antecedido de preposição EM.
Em se plantando tudo dá.
Em se tratando de concurso, A Casa do Concurseiro é referência!

MESÓCLISE
Usada quando o verbo estiver no futuro do presente ou no futuro do pretérito.
Convidar-me-ão para a festa.
Entregá-lo-ia a você, se tivesse tempo.
Dar-te-ei a apostila de Português do Zambeli.

ÊNCLISE
Com o verbo no início da frase.
Entregaram-me as apostilas do curso.
Com o verbo no imperativo afirmativo.
Edgar, retire-se daqui!

COLOCAÇÃO PRONOMINAL NAS LOCUÇÕES VERBAIS
Locuções verbais são formadas por um verbo auxiliar + infinitivo, gerúndio ou particípio.

AUX + PARTICÍPIO:
O pronome deve ficar depois do verbo auxiliar. Se houver palavra atrativa, o pronome deverá
ficar antes do verbo auxiliar.
Havia-lhe contado aquele segredo.
Não lhe havia enviado os cheques.
Tenho-lhe contado a verdade.
Não lhe tenho contado a verdade.

AUX + GERÚNDIO OU INFINITIVO:
Se não houver palavra atrativa, o pronome oblíquo virá depois do verbo auxiliar ou do verbo
principal.
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Infinitivo
Quero-lhe dizer o que aconteceu.Quero dizer-lhe o que aconteceu.

Gerúndio
Estou lhe dizendo a verdade.
Ia escrevendo-lhe o e-mail.
Se houver palavra atrativa, o pronome oblíquo virá antes do verbo auxiliar ou depois do
verbo principal.
Infinitivo
Não lhe vou dizer aquela história.
Não quero dizer-lhe meu nome.
Gerúndio
Não lhe ia dizendo a verdade.
Não ia dizendo-lhe a verdade.
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Vou-lhe confessar. 		

Estou-lhe telefonando.

Vou confessar-lhe. 		

Estou telefonando-lhe.

Não lhe vou falar.

		

Não lhe estou perguntando.

Não vou lhe falar. 			

Não estou lhe perguntando.

Não vou falar-lhe. 		

Não estou perguntando-lhe.
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Exercício (verdadeiro ou falso)
1. (

) Vamos, amigos, cheguem-se aos bons.

2. ( ) O torneio iniciar-se-á no próximo
Domingo.
3. (

) Amanhã dizer-te-ei todas as novidades.

4. ( ) Os alunos nos surpreendem com suas
respostas.

13. ( ) Ninguém podia ajudar-nos naquela
hora.
14. ( ) Algumas
verdade.
15. (

haviam-nos

contado

a

) Todos se estão entendendo bem.

16. ( ) As meninas não tinham nos convidado
para sair.

5. ( ) Os amigos chegaram e me esperam lá
fora.
6. ( ) O torneio iniciará-se no próximo
domingo.
7. ( ) Tinha oferecido-lhes as explicações,
saíram felizes.
8. (

) Este casamento não deve realizar-se.

9. (

) Para não falar- lhe, resolveu sair cedo.

10. (

) É possível que o leitor não nos creia.

11. (

) A turma quer-lhe fazer uma surpresa.

12. (

) A turma havia convidado-o para sair.
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