
 

 

Apoio de Gramática  

Colocação Pronominal B 

 
O texto abaixo se refere à questão 1. 

 

Beija eu 

Seja eu, 

Seja eu, 

Deixa que eu seja eu. 

E aceita 

O que seja seu. 

Então deita e aceita eu. 

Molha eu, 

Seca eu, 

Deixa que eu seja o céu 

E receba 

O que seja seu. 

Anoiteça e amanheça eu. 

Beija eu, 

Beija eu, 

Beija eu, 

me beija. 

Deixa 

O que seja ser 

Então beba e receba 

Meu corpo no seu corpo, 

Eu no meu corpo, 

Deixa, 

Eu me deixo 

Anoiteça e amanheça. 

Fonte: MONTE, M. Beija eu. Disponível em: 

http://www.vagalume.com.br/marisa-monte/beija-eu. html 
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1. (CGE 2041) Quanto ao uso de pronomes 

pessoais, 

a. o verso “molha eu” deveria ser substituído por 

“me molha” para atender à norma culta. 

b. a utilização do pronome pessoal do caso reto 

“eu” está adequada no verso “Beija eu”. 

c. no verso “eu me deixo” o pronome oblíquo 

“me” deveria estar depois do verbo “deixo”. 

d. “me beija” apresenta um desvio da norma 

culta em relação à colocação pronominal. 

e. no verso “seja eu” o pronome pessoal do caso 

reto “eu” deveria anteceder o verbo. 

 

O poema abaixo se refere à questão 2. 

 

Dispersão 

____ dentro de mim 

Porque eu era labirinto, 

E hoje, quando ____, 

É com saudades de mim. 

 

(...) A grande ave doirada 

Bateu asas para os céus, 

Mas ____ saciada 

Ao ver que ganhava os céus. (...) 

Fonte: PESSOA, F. Poesia Completa de Alberto Caeiro. 

São Paulo: Cia das Letras, 2005. 

2. (CGE 2097) Qual alternativa completa, correta 

e respectivamente, as lacunas do texto? 

a. Perdi-me – me sinto – fechou-as 

b. Perdi-me – sinto-me – fechou-as 

c. Perdi-me – me sinto – as fechou 

d. Me perdi – me sinto – as fechou 

e. Me perdi – sinto-me – fechou-as 
 

 

A tirinha abaixo se refere à questão 3.  

 
Fonte: Disponível em: 

<http://www2.uol.com.br/niquel/benedito.shtml>. Acesso 

em: 20 ago. 2012. 

3. (CGE 2096) Se retirarmos a negação da 

oração que inicia a fala da personagem do 

primeiro quadrinho da tira e aplicarmos as 

regras-padrão de colocação pronominal, qual 

será a construção resultante?  

a. Se preocupe, filho!  

b. Preocupe-se, filho!  

c. Se preocupa, filho!  

d. Preocupa-te. Filho!  

e. Preocupa-se, filho! 
 
 
4. (CGE 2037). Assinale a alternativa que 

completa corretamente a frase: 

“Como não ____ vi, chamei o contínuo e mandei 

____, então, ____.” 

a. lhe - ele - procurar você 

b. o - o - procurá-lo 

c. lhe - o - procurá-lo 

d. o - ele - procurar-lhe 

e. lhe - lhe - procurar-lhe 

 
5. (CGE 2152) Considere o diálogo abaixo. 

A: – Trouxe os doces, como eu pedi a você? 

B: – Sim. 



 

 

A: – Muito bem! Para que a mesa fique linda, 

vamos começar a organizar a mesa. 

 

No diálogo, de acordo com a norma padrão da 

Língua Portuguesa, substituindo as palavras 

destacas por pronomes oblíquos, têm-se: 

a. pedi-lhe; a organizar. 

b. lhe pedi; organizá-la. 

c. os pedi; organizá-la. 

d. pedi-o; a organizar. 

e. lhe pedi; organizá-a.  

 

6. (CGE 2014) Em: “...o Mercedes amarelo 

pegou-a”, a colocação pronominal apresentada 

é: 

a. próclise. 

b. ênclise. 

c. mesóclise. 

d. próclise e ênclise. 

e. mesóclise e próclise. 

 
 
O texto abaixo se refere à questão 7.  

  

Mitos e Contos Indígenas – Como 

Apareceram os Animais  

  

Motivo dos Índios Caingangues  

Depois do dilúvio, a Terra ficou desabitada. ____ 

alguns homens da tribo dos caingangues, mas 

nenhum dos animais que antes viviam pelas 

matas e campos. Sem o trinado dos pássaros e 

os gritos dos animais, o silêncio das noites era 

aterrador. E muito triste a solidão dos dias. Com 

medo das trevas, os índios acendiam fogueiras 

para dormir ao seu redor. Continuamente, 

pediam a Tupã que mandasse bichos para o 

mato e soltasse aves no céu. Afinal, Tupã ____ e 

resolveu ____. Mandou então Cadjurucre, herói 

já morando no céu, que descesse à Terra e 

criasse animais. Deveria também dizer a cada 

um deles quais os seus modos e meios de vida, 

costumes, alimentos, obrigações. (...)  

Fonte: Disponível em: 

<http://construindoideias1.blogspot.com.br/2011/05/mito

s-e-contos-indigenas.html>.  

 

7. (CGE 2174) 

Qual alternativa completa corretamente as 

lacunas do texto?  

a. Se salvaram – se compadeceu – o atender  

b. Salvaram-se – compadeceu-se – atendê-los  

c. Salvaram-se – compadeceu-se – o atender  

d. Se salvaram – compadeceu-se – atendê-los  

e. Salvaram-se – se compadeceu – atendê-los 

 

 

8. (CGE 2163) Existem regras que definem se os 

pronomes átonos devem vir antes, depois ou no 

meio do verbo em:  

  

“Já o convidaram para a festa?”  

  

I. Ocorre próclise em função do advérbio. 

II. Deve ocorrer ênclise, obrigatoriamente.  

III. Deve ocorrer mesóclise, se houver vírgula 

depois do advérbio.  

IV. É obrigatória a ênclise, se eliminar o advérbio 

e iniciar a frase com o verbo.  

  

Está correto o que se afirma apenas em  

  

a. I  e  III.  

b. II.  

c. I  e  IV.  

d. IV.  

e. III  e  IV. 

 

O texto abaixo refere-se à questão 9.  

  

Regras para uma Alimentação Saudável  

  

A alimentação tem um papel fundamental na 

nossa qualidade de vida, sendo muito importante 

adotar uma dieta saudável e adequada ao nosso 

estilo de vida. O consumo excessivo de 

alimentos ricos em gorduras saturadas, sódio e 

açúcares podem provocar problemas de saúde. 

Contudo, ____: não há alimentos maus, apenas 

má alimentação. Não é necessário deixar de 

____ para ter uma alimentação saudável, apenas 

fazer a combinação certa de alimentos, na 

quantidade adequada, e adotar algumas regras 

no seu dia a dia. Para uma alimentação saudável 

e equilibrada, ____ a ingestão de diversos tipos 

de alimentos todos os dias, incluindo: (...)  

Fonte: adaptado de: Disponível em: 

<http://centrumvitaminas.com.pt/nutricao/regras-

alimentacao-saudavel/>.   

 

9. (CGE 2163) Assinale a alternativa que 

completa as lacunas do texto com os pronomes 

oblíquos átonos de acordo com a norma padrão 

da Língua Portuguesa.  

  

a. se lembre – comê-los – se recomenda  

b. lembre-se – comê-los – recomenda-se  

c. lembre-se – os comer – se recomenda  

d. se lembre – os comer – recomenda-se  

e. se-lembre – comê-los – recomenda-se 

 

 

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


