
 

 

Apoio de Gramática  

Colocação Pronominal C 

 
O poema abaixo se refere à questão 1.  

  

Versos Simples  

  

Sabe, já faz tempo,  

Que eu queria te falar,  

Das coisas que trago no peito.  

Saudade,  

Já não sei se é a palavra certa para usar  

Ainda lembro do seu jeito.  

Não te trago ouro,  

Porque ele não entra no céu,  

E nenhuma riqueza deste mundo.  

Não te trago flores, Porque elas secam e caem 

ao chão. (...)  

Fonte: CHIMARRUTS. Disponível em: 

<http://www.vagalume.com.br/chimarruts/versos-

simples.html>.  

 

1. (CGE 2128) Nos versos destacados foi 

utilizada  

  

a. próclise, pelo uso do pronome relativo.  

b. próclise, em função do advérbio de negação.  

c. mesóclise, pelo uso do verbo no futuro do 

presente.  

d. ênclise, pois o verbo “vir” é antecedido por 

pronome indefinido.  

e. ênclise, porque o pronome obedece à 

sequência verbo-complemento. 

 

O trecho abaixo se refere à questão 2.  

  

(...) – Essa foi a vingança pelo tombo de 

anteontem? – Me desculpa, estava à sua 

procura. (...)  

Fonte: Disponível em: 

<https://m.fanfiction.com.br/historia/565818/Entre_Duas_

Faces/capitulo/4/>. Acesso em: 18 ago. 2015.  

 

2. (CGE 2136) Considerando as regras-padrão 

de colocação pronominal, o pronome “Me”, 

destacado no texto,  

  

a. foi utilizado corretamente antes do verbo, já 

que inicia a oração. 

b. deve ser colocado após o verbo, já que não 

deve iniciar a oração.  

c. pode ser anteposto e posposto ao verbo, pois 

sua posição é facultativa.  

d. deve iniciar a oração, uma vez que o verbo 

desculpar está no imperativo.  

e. está no início da oração por não haver 

advérbio antes do verbo. 

 

 

As tirinhas abaixo se referem à questão 3. 

Texto I 

 
Fonte: Disponível em: 

<http://31.media.tumblr.com/tumblr_medd6vDeMJ1qmggl

oo1_500.jpg>. Acesso em: 28 fev. 2016.  

Texto II 

 
Fonte: Disponível em: 

<http://w.gasperi.blog.uol.com.br/images/hagar159z 

o9.jpeg>.  

Texto III 

 
 Fonte: adaptado de: Disponível em: 

<http://w.gasperi.blog.uol.com.br/images/hagar159z 

o9.jpeg>. Acesso em: 28 fev. 2016.  

  

3. (CGE 2137) Considerando as tirinhas da 

página anterior, quanto às regras de colocação 

pronominal, a próclise foi utilizada corretamente  

I. no texto I, pois “nunca” é palavra atrativa.  

II. no texto II, pois é facultativo começar a frase 

com pronome.  

III. no texto III, pois é facultativo o uso com 

pronomes pessoais do caso reto, quando não é 

precedido de palavra atrativa.  

  

Está correto o que se afirma apenas em   

a. I.  

b. II.  

c. III.  

d. I  e  II.  



 

 

e. I  e  III. 

4. (CGE 2136) A colocação do pronome átono foi 

empregada corretamente em:  

  

a. Ninguém o conhece nesta cidade.  

b. Nada deixava-o triste.  

c. Aqui vive-se como marajá.  

d. Nunca afaste-se de seus sonhos.  

e. Tudo denunciou-o naquele inquérito. 

 

5. (CGE 2140) Considere os períodos abaixo.  

  

I. Sempre atrasava-se para as reuniões.  

II. Combinamos de visitá-la durante as férias.  

III. Não se esforçou tanto para vencer a prova. 

 IV. Ninguém aproximou-se do pobre animal 

atropelado.  

  

De acordo com as regras-padrão de colocação 

pronominal, estão corretos, apenas, os períodos  

  

a. I  e  III.  

b. II  e  III.  

c. II  e  IV  

d. I,  II  e  IV.  

e. I,  III  e  IV. 

6.  (CGE 2142) Considere estes períodos. 

I. Nos avisou de sua ausência antecipadamente. 

II. Nada os deterá para que alcancem seus 

objetivos. 

III. Quem ajudou-o a atravessar a rua?  

IV. Não se permitia que as mulheres votassem 

antigamente.  

  

De acordo com as regras-padrão de colocação 

pronominal, estão corretos, apenas, os períodos  

a. I  e  III.  

b. II  e  III.  

c. II  e  IV.  

d. I,  II  e  IV.  

e. I,  III  e  IV. 

 

7. (CGE 2143) Considere estas sentenças 

I. Jamais se esqueça de seus sonhos. 

II. Isto assustou-me em demasia.  

III. Não fosse a gripe, acompanhar-te-ia na festa.  

IV. Quando pedir, calem-se todos.  

  

De acordo com as regras de colocação 

pronominal, estão corretas apenas as sentenças  

  

a. II  e  III.  

b. I  e  IV.  

c. I  e  II.  

d. I,  III  e  IV.  

e. II,  III  e  IV. 

8. (CGE 2140) Considere os períodos abaixo.  

I. Sempre atrasava-se para as reuniões.  

II. Combinamos de visitá-la durante as férias.  

III. Não se esforçou tanto para vencer a prova. 

IV. Ninguém aproximou-se do pobre animal 

atropelado.  

De acordo com as regras-padrão de colocação 

pronominal, estão corretos, apenas, os períodos  

a. I  e  III. 

b. II  e  III.  

c. II  e  IV  

d. I,  II  e  IV.  

e. I,  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 

 

10. (CGE 2131) Das alternativas abaixo, qual 

respeita as regras-padrão de colocação 

pronominal?  

a. Sempre me dediquei aos estudos.  

b. Não poderei receber ele nesta tarde.  

c. Em tratando-se de filmes, prefiro as comédias. 

d. Nos deixaram preocupados com as últimas 

notícias.  

e. Não entregou-lhe a encomenda na data 

marcada. 

 

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


