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COLOCAÇÃO PRONOMINAL 

272. “Esses são os livros que _______ à disposição do público, mas _______ que 

poucos _______”: 

 

a) se acham; se acredita; procurá-los-ão; 

b) acham-se; acredita-se; procurá-los-ão; 

c) se acham; acredita-se; os procurarão; 

d) acham-se; se acredita; procurarão-os; 

e) acham-se; acreditam-se; procurá-lo-ãos. 

 

273. Os projetos que ________ estão em ordem; ____________ ainda hoje, conforme 

_________”: 

 

a) enviaram-me; devolvê-los-ei; lhes prometi; 

b) enviaram-me; os devolverei; lhes prometi; 

c) enviaram-me; os devolverei; prometi-lhes; 

d) me enviaram; os devolverei; prometi-lhes; 

e) me enviaram; devolvê-los-ei; lhes prometi. 

 

274. “Nada ______ como eu ________, mas sequer _______ atenção”. 

 

a) se passou, dissera-lhe; deu-lhe; 

b) passou-se; lhe dissera; deu-me; 

c) se passou; lhe dissera; me deu; 

d) passou-se; lhe dissera; me deu; 

e) se passou; dissera-lhe; me deu. 

 

275. Assinale a alternativa em que ocorre erro de colocação pronominal: 

 

a) preocupei-me demais com suas loucuras; 

b) contar-te-ia toda a verdade; 

c) hoje se arrepende do que fez; 

d) não te contaria toda a verdade 

e) hoje, se arrepende do que fez 

 

276. Considere a colocação do pronome “Te” nas três frases: 

 

I - Eu te havia contado a história; 

II - Eu havia-te contado a história; 

III - Eu havia contado-te a história. 

 

Estão corretas: 

 

a) I, II e III;  

b) apenas I e II;  

c) apenas I e III; 

d) apenas II e III; 

e) apenas III. 



 
 

 2 

 

 

277. Se _________, creio que _________ com prazer: 

 

a) tivessem me pedido – teria-os recebido; 

b) me tivessem pedido – os teria recebido; 

c) tivessem – pedido-me – têlos-ia recebido; 

d) tivessem me pedido – teria os recebido; 

e) me tivessem pedido – teria recebido-os 

 

278. Indique onde há erro de colocação pronominal 

 

a) se não me contasse tudo, iria embora; 

b) se me não contasse tudo, iria embora; 

c) nunca se encontraria o culpado; 

d) nunca encontra-se-ia o culpado; 

e) todas estão incorretas. 

 

279. Assinale a alternativa que completa a frase: 

“Não _________ atitudes que __________ como uma forma de crítica ao trabalho do 

grupo”. 

 

a) se admitirão, caracterizam-se; 

b) admitir-se-ão; se caracterizem; 

c) se admitirá; se caracterizem; 

d) se admitirão; se caracterizem; 

e) “c” e “d” estão corretas. 

 

280. “Entre eles e ________ existe um compromisso que só ________ se ________ ao 

sacrifício”: 

 

a) eu – se cumprirá – dispusermo-nos; 

b) mim – cumprir-se-á – nos dispusermos; 

c) mim – se cumprirá – nos dispusermos; 

d) eu – cumprir-se-á – dispusermo-nos; 

e) eu – se cumprirá – dispuser-mo-nos. 

 

281. Complete convenientemente as lacunas: 

“Logo que, ________, __________ cientes de que não ____________”. 

 

a) os vir – os farei – os poderemos contratar; 

b) os ver – fá-los-ei poderemo-los contratar; 

c) vê-los – fá-los-ei – poderemos contratá-los; 

d) os vir – fá-los-ei – podemos contratá-los; 

e) os ver – far-lhes-ei – poderemos contratá-los. 
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Gabarito 

 

272. C 

273. E  

274. C  

275. E 

276. B  

277. B  

278. D  

279. D  

280. C 

281. D 

 

 

 


