
 

Aula 
23A Colocação Pronominal 

Os pronomes oblíquos átonos (o, a, os, as, lhe, lhes, me, te, se, nos, 
vos), como todos os outros monossílabos átonos, apoiam-se na tonicidade 
de alguma palavra próxima. Assim, esses pronomes podem ocupar três 
posições na oração: antes do verbo; no meio do verbo; depois do verbo. 
 

a) Próclise: antes do verbo. Ex.: Ninguém me revelou o real motivo. 

b) Mesóclise: no meio do verbo. A mesóclise só é possível com o verbo 
no futuro do presente ou no futuro do pretérito do indicativo: 
Ex.: Revelar-te-ei os verdadeiros motivos. Revelar-me-iam os verdadeiros motivos. 
c) Ênclise: depois do verbo. Ex.: Revelaram-me os verdadeiros motivos. 

VEJA ALGUMAS ORIENTAÇÕES 

Atenção: Nunca inicie uma frase com pronome Oblíquo. 

PRÓCLISE 
a) Próximo de palavra de sentido negativo (não, nada, nunca, ninguém, etc.) 
Ex.: Nada me incomoda nesse momento. 
b) Próximo de advérbio 
Ex.: Assim se resolvem os problemas. 
Caso haja pausa depois do advérbio (marcada na escrita por vírgula), 
ocorrerá a ênclise. Ex.: Assim, resolvem-se os problemas. 
c) Próximo de pronome indefinido 
Ex.: Tudo se acaba na vida. 
e) Próximo de pronome relativo (que, quem) 
Ex.: Não encontrei o caminho que me indicaram. 

ÊNCLISE 
a) com o verbo no início da frase. 
Ex.: Comenta-se que ele deverá receber o prêmio. 
b) com o verbo no imperativo afirmativo. 
Ex.: Alunos, apresentem-se ao diretor. 
c) com o verbo no gerúndio. 
Ex.: Modificou a frase, tornando-a ambígua. 
d) com o verbo no infinitivo impessoal. 
Ex.: Leia atentamente as questões antes de resolvê-las. 

 
01. Faça uma síntese do que aprendeu nessa aula. 

02. Empregue os pronomes oblíquos entre parênteses no lugar correto, 
nas frases a seguir: 
a) Faça o favor de esperar mais um instante. (me, a) 
b) Não aconselho a viajares com este tempo tão chuvoso. (te) 
c) Apresentando a oportunidade, não deixaremos escapar. (se, a) 
d) O presidente encontrou com o repórter que entrevistou. (se, lhe) 
e) O promotor excedeu em seu discurso, e o juiz interrompeu. (se, o) 
f) Ele esforçou para acompanhar o ritmo que foi imposto. (se, lhe) 
g) Não podia modificar tão rapidamente, isso eu sabia. (se, o) 
h) Ainda verei feliz, então lembraremos do passado sorrindo. (te, nos) 
i) De repente, viu cheio de esperança de continuar e animou. (me, se) 
j) Assim que conhecemos, pude sentir a paixão pela arte. (nos, lhe) 
k) Não desespere. Logo traremos notícias (se, lhe) 
 

Leia o quadrinho abaixo: 

 
03. Nas frases “Abraça-me” e “Beije-me”, a colocação pronominal está 
correta? Explique. 

04. A frase “Nunca deixe-me”, com relação à colocação pronominal está 
certa ou errada? Explique sua resposta. 

05. No provérbio “Diz-me com quem andas e eu dir-te-ei quem tu és” os 
verbos e pronomes sublinhados concordam com a 2ª pessoa (tu). No 
entanto, quando usamos o pronome de tratamento “você” os verbos e 
pronomes concordam com a 3ª pessoa. Como fica esta frase se 
trocarmos o “tu” por “você”? 


