
 

 

Apoio de Gramática  

Colocação Pronominal A 

 
1. (CGE 2043) Observe os quadrinhos. 

 

 
Fonte: SOUSA, M. Disponível em: 

<http://www.monica.com.br/index.htm>. Acesso em: 24 fev. 2011. 

De acordo com a regra-padrão de colocação 

pronominal, a frase “Quero colocar ele na 

garagem....”, no 2º quadrinho, deverá ser 

substituída por: 

a. “Quero colocar-lhe na garagem...” 

b. “Quero o colocar na garagem...” 

c. “Quero colocá-lo na garagem...” 

d. “Quero que coloque-no na garagem...” 

e. “Quero que coloquem-o na garagem...” 

 

2. (CGE 2027)  Assinale a alternativa em que o 

pronome destacado está corretamente 

empregado. 

a. Eu lhe amo. 

b. Não me comprometa. 

c. Me empreste o livro. 

d. Este caderno é para mim usar. 

e. Vou encontrar-lhe hoje, Fábio. 

 

O texto abaixo se refere à questão 3. 

 

“Na avaliação oral de matemática, o professor 

diz ao aluno: 

– Vou fazer a primeira pergunta. Se você 

responder, nada mais ____. Dar-me-ei por 

satisfeito, ____: quantos fios de cabelo você 

tem? 

– O senhor quer que eu diga quantos fios de 

cabelo eu tenho? Eu tenho 345232. 

– Como chegou a essa conclusão? 

– Caro professor, não ____: o senhor garantiu 

que só faria uma pergunta. Trato é trato.” 

Fonte: BUCHWEITZ, D. Piadas para você morrer de rir. 

Belo Horizonte: Leitura, 2001. 

3. (CGE 2105) Segundo a norma culta, as 

expressões que completam as lacunas, 

respectivamente, são: 

a. lhe perguntarei – diga-me – esqueça-se 

b. lhe perguntarei – diga-me – se esqueça 

c. perguntarei-lhe – me diga – se esqueça 

d. perguntarei-lhe – me diga – esqueça-se 

e. lhe perguntarei – me diga – se esqueça 

 

4. (FUVEST) Era para _____ falar ___________ 

ontem, mas não _____ encontrei em parte 

alguma. 

a. mim – consigo – o.   

b. eu – com ele – lhe. 

c. mim – consigo – lhe.   

d. mim – contigo – te. 

e. eu – com ele – o. 

 

5. (CGE 2123) A próclise é usada nos seguintes 

casos: 

I. com palavras ou expressões negativas. 

II. com advérbios em geral. 

III. com pronomes relativos, indefinidos e 

demonstrativos. 

 

Considerando essas definições, assinale a 

alternativa que contempla o emprego correto da 

próclise, respectivamente. 

a. Jamais me diga que ela virá. / Nesta casa fala-

se alemão. / Quem disse-me isso? 

b. Naquele dia me falaram algo estranho. / 

Ninguém se mexeu. / Todos convenceram-se da 

verdade. 

c. Não se trata de nenhuma novidade. / Sempre 

dediquei-me à verdade. / Isso deixa-me muito 

feliz. 

d. Nada se diz a respeito do ocorrido. / Talvez o 

veja na escola. / O aluno que mostrou-me a 

tarefa. 

e. De modo algum me afastarei daqui. / Aqui se 

tem paz. / Aquilo me incentivou a mudar de 

opinião. 

 

6. (UE Londrina) Observe: 

I. Nem filhos, nem netos, ninguém lhe dava 

ouvidos.  

II. Quando a viu na sala, dirigiu-lhe a palavra.  

III. Me avisaram do acidente por telefone.  

Nas frases anteriores, a colocação pronominal 

está correta em: 

a. I, apenas. 



 

 

b. II, apenas. 

c. III, apenas.  

d. I e II, apenas. 

e. I, II e III. 

 

7. (CGE 2086) Analise as orações a seguir. 

I. Jamais se olharam nos olhos. 

II. Convidarei-te para minha festa de debutante. 

III. Fala-se muito das novas tecnologias no 

ensino. 

IV. Falar-te-ei sobre os preparativos da Copa no 

Brasil. 

Conforme determinam as regras-padrão de 

colocação pronominal, estão corretas apenas as 

orações 

a. I e II. 

b. I e III. 

c. II e IV. 

d. I, III e IV. 

e. II, III e IV. 

 

8. (CGE 2089) Considere as orações. 

I. Me contaram todo seu segredo. 

II. A garota que me procurou era muito bonita. 

III. Lhe enviarei os convites da festa ainda hoje. 

IV. Desculpe-me, prometo não tocar mais nesse 

assunto. 

A colocação pronominal está corretamente 

empregada, apenas, nas orações 

a. I e II. 

b. I e III. 

c. II e III. 

d. II e IV. 

e. III e IV. 

 

O texto abaixo se refere à questão 9. 

 

A hóspede importuna 

O joão-de-barro já estava arrependido de acolher 

em casa a fêmea que ____ agasalho em caráter 

de emergência. Ela ____ com o companheiro e 

este a convidara a ____. Não tendo habilidades 

de construtor, recorreu à primeira casa de joão-

de-barro que encontrou, e o dono foi generoso, 

____. (...) 

Fonte: ANDRADE, C. D. O sorvete e outras histórias. São 

Paulo: Ática, 1993, p. 31. 

 

9. (CGE 2094) De acordo com as regras-padrão 

de colocação pronominal, preenchem 

corretamente o texto, respectivamente, 

a. lhe pedira – desentendera-se – retirar-se – a 

abrigando 

b. pedira-lhe – desentendera-se – se retirar – a 

abrigando 

c. lhe pedira – se desentendera – se retirar – a 

abrigando 

d. pedira-lhe – desentendera-se – retirar-se – 

abrigando-a 

e. lhe pedira – se desentendera – retirar-se – 

abrigando-a 

 

 

10. (CGE 2096) Considere as afirmações.  

I. Nunca soubemos quem agradava-nos.  

II. Pouco se sabe sobre esse mistério.  

III. Que Deus te acompanhe!  

IV. Corri, assim que chamou-me ao telefone.  

V. Dizer-me-ia tudo, se assim pedisse.  

 

As afirmações em que os pronomes estão 

devidamente colocados, de acordo com a norma 

padrão, são, apenas,  

a. I, II e III.  

b. I, IV e V.  

c. I, III e IV.  

d. II, III e V.  

e. II, IV e V. 

 

 

O poema abaixo se refere à questão 11. 

 

Fruto maduro 

“O canário é um fruto 

maduro de sons 

que nos presenteia 

com a doçura de seus cantos.” 

Fonte: CADILLA, C. A. Poemas com sol e sons. São 

Paulo: Melhoramentos, 2000. 

11. (CGE 2097) A colocação do pronome na 

frase destacada se dá pela mesma regra que 

em: 

a. Nunca nos contou toda a verdade. 

b. Enquanto me trocava, cantava feliz. 

 c. Ninguém se preocupa com seus problemas. 

d. Em se tratando de português, ele era uma 

fera. 

e. Apesar de tudo, aceitou a sugestão que lhe 

dei. 

 

 

12. (CGE 2079) A frase que segue a mesma 

regra de colocação pronominal do verso em 

destaque é: 

a. Não sabemos quem a trouxe aqui. 

b. Nada me fará voltar atrás em minha decisão. 

c. Sempre o respeitaram muito naquela cidade. 

d. O advogado que me assessorou foi 

competente. 

e. Quando se deparou com aquelas flores ficou 

emocionada. 



 

 

 

 

Gab.: 1-c; 2-b; 3-d; 4-e; 5-e; 6-d; 7-d; 8-d; 9-e; 10-d; 11-e; 

12-b. 


