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COLOCAÇÃO DOS PRONOMES OBLÍQUOS ÁTONOS: 

262. A frase que admite outra colocação, igualmente correta, do pronome oblíquo sem 

acréscimo de outra palavra: 

 

a) tenho-te procurado há várias semanas; 

b) pedir-lhe-ia um favor; 

c) os candidatos se retiraram; 

d) nada nos detém; 

e) nenhuma das alternativas. 

 

263. Admirou-me a despesa porque não __________que o presente ____________ tão 

caro. 

 

a) me havias dito - iria custar-te; 

b) havias-me dito - iria te custar; 

c) me havias dito - iria-te custar; 

d) havias me dito - te iria custar; 

e) havias me dito -iria-te custar. 

 

264. Indique a sentença em que o pronome deveria estar proclítico, de acordo com as 

normas gramaticais de colocação de pronomes átonos. 

 

a) eu pedi-lhe uma ajuda; 

b) nós todos reunimo-nos na confeitaria; 

c) eles chamá-lo-iam de líder, se pudessem; 

d) compramos a escultura que assemelha-se a uma ave; 

e) ouça-me bem antes de agir. 

 

265. A norma culta da língua repudia a colocação do pronome átono, tal como ocorre na 

opção: 

 

a) engolfou-se de novo nas cismas que estavam lhe afagando a mente; 

b) engolfou-se de novo nas cismas que estavam afagando- lhe a mente; 

c) novas cismas lhe tinham engolfado a mente; 

d) novas cismas tinham-lhe engolfado a mente; 

e) novas cismas tinham engolfado-lhe a mente. 

 

266. O pronome pessoal oblíquo átono está corretamente empregado, EXCETO em: 

 

a) pretendemos enviá-lo para um estágio no exterior; 

b) o livro não está aqui: repõe-no antes que o percebam; 

c) solicitamos-lhe a remessa imediata do pagamento; 

d) não se aplaudirão absurdos nem desacordos; 

e) quando avisaram-me, nada mais pude fazer. 
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267. Assinale a frase incorreta quanto à colocação do pronome oblíquo: 

 

a) reduzir-se-ão as despesas extraordinárias por medida de economia; 

b) tu o tens censurado sem razão; 

c) como te aplaudem; 

d) ninguém contou-lhe a verdade; 

e) confesso que tudo aquilo me pareceu absurdo. 

 

268. Assinale a frase com erro quanto à colocação pronominal 

a) fique por perto, porque pode-se precisar de você; 

b) não deixarei que se façam estes comentários;  

c) podem-se perdoar aos faltosos; 

d) tem-se assistido a bons programas na televisão; 

e) critica-se, critica-se, mas não se constrói. 

 

269. Marque a opção em que ocorre erro na colocação do pronome átono. 

 

a) nunca me deterás, tenho certeza; 

b) tratando-se de dinheiro, ele era eufórico; 

c) os acontecimentos trar-me-ão a razão; 

d) todos cumprimentavam-me pela descoberta; 

e) em se considerando homem, saiu de casa. 

 

270. Assinale a única opção em que o pronome átono dos parênteses admite apenas uma 

colocação. 

 

a) devia contar a verdade; (TE) 

b) a cidade havia conquistado; (ME) 

c) a sorte não abandonará; (TE) 

d) estávamos procurando desde ontem; (TE) 

e) a felicidade tinha dado uma rica história. (LHE) 

 

271. Assinale a opção cuja colocação pronominal esteja correta: 

a) o assunto que me não agradou, foi revisto; 

b) a vida me sorriria se você voltasse; 

c) o problema de que falei-te não tem solução; 

d) não desejamos que façam-te um covarde; 

e) bons ares tragam-no para nós 
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