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É expressamente proibido cópia, venda, 
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recido. A utilização para qualquer outro 
fim está expressamente proibida por lei e 
pode resultar em penas civis e criminais.
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Colocação Pronominal
A colocação pronominal é a posição que os pronomes pessoais oblíquos átonos ocupam na frase 
em relação ao verbo.

São eles: me, te, se, nos, vos, o(s), a(s), lhe(s)

O pronome pode estar em três posições distintas em relação ao verbo:

Ênclise – Pronome depois do verbo (Envio-te o dinheiro.)
Próclise – Pronome antes do verbo (Amanhã te enviarei o dinheiro.)
Mesóclise – Pronome no meio do verbo (Enviar-te-ei o dinheiro amanhã.)

• ÊNCLISE OBRIGATÓRIA

Verbo no início da oração. 
Ex.: Barbeio-me todos os dias. 
Não se inicia oração com pronome oblíquo átono! 

Verbo no interior da oração, precedido de pausa (vírgula).
Ex.: Por gentileza, peço-lhe que arrume a sala. 
Ex.: Ontem, entregaram-nos a encomenda.

Verbo no imperativo afirmativo.
Ex.: Alunos, apresentem-se já ao diretor.

• PRÓCLISE OBRIGATÓRIA

Palavras negativas
Ex.: Não me incomode mais com os seus gritos. 

Advérbios e locuções adverbiais
Ex.: Ontem nos entregaram a encomenda.

Pronomes Relativos
Ex.: O livro que te emprestei não vende mais.

Pronomes Indefinidos
Ex.: Nada me incomoda.

Pronomes Interrogativos
Ex.: Quem nos procurou ontem?

Conjunções Subordinativas
Ex.: Embora lhe perdoasse, ele disse que se sentia culpado.

Orações com preposição em + gerúndio
Ex.: Em se tratando de atividade física, prefiro a corrida.

Frases optativas (que exprimem desejo)
Ex.: Deus me proteja dos inimigos! 

Frases exclamativas
Ex.: Como se desperdiça comida neste país! 
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Conjunções coordenativas (nem, ou... ou, ora... ora, quer...quer, já... já, não só... mas também, 
tanto... quanto, tanto... como, nem... nem) – apenas essas.
Ex.: Ora me abraçam, ora me beijam. 

• CASOS FACULTATIVOS - ÊNCLISE OU PRÓCLISE 

Quando o verbo não inicia oração. / Sujeito explícito.
Ex.: A professora entregou-nos as provas. (ênclise)
       A professora nos entregou as provas. (próclise)

Com o verbo no infinitivo não flexionado precedido de palavra negativa. 
Ex.: Espero não incomodar-te com as minhas palavras. (ênclise)
       Espero não te incomodar com as minhas palavras. (próclise)

Com o verbo no infinitivo não flexionado precedido de preposição.
Ex.: Estou ansiosa para mostrar-lhe o meu apartamento. (ênclise)
        Estou ansiosa para lhe mostrar o meu apartamento. (próclise)

Com conjunções coordenativas (exceto aquelas mencionadas nos casos de próclise).
Ex.: Ele chegou e dirigiu-se a mim. / Ele chegou e se dirigiu a mim. 

• MESÓCLISE OBRIGATÓRIA 

Com verbos no futuro do presente ou no futuro do pretérito iniciando a oração.
Ex.: Entregar-te-ei o relatório. (futuro do presente – entregarei)
       Entregar-te-ia o relatório. (futuro do pretérito – entregaria)
Obs.: Se o verbo, no futuro, não iniciar a oração, pode-se optar pela mesóclise ou pela próclise. 
Exemplo:  Meus pais dar-me-ão um sermão novamente. / Meus pais me darão um sermão nova-
mente. 

• COLOCAÇÃO PRONOMINAL NAS LOCUÇÕES VERBAIS

Veja como fica a colocação dos pronomes nas locuções verbais (verbo auxiliar + verbo principal) 
em que os verbos principais estão no infinitivo (verbos terminados em –r) ou no gerúndio (verbos 
terminados em –ndo):

O valor da gasolina se vai estabilizar.
O valor da gasolina vai se estabilizar. 
O valor da gasolina vai-se estabilizar. 
O valor da gasolina vai estabilizar-se. 

O valor da gasolina se está estabilizando.
O valor da gasolina está se estabilizando.
O valor da gasolina está-se estabilizando.
O valor da gasolina está estabilizando-se.

IMPORTANTE: Quando o verbo principal da locução verbal for constituído por um particípio 
(verbos terminados em –do), o pronome oblíquo virá depois do verbo auxiliar. 
Ex.: Eles têm esforçado-se. (errado) / Eles têm-se esforçado. (certo)
Se houver palavra atrativa, o pronome oblíquo ficará antes do verbo auxiliar.
Ex.: Eles não se têm esforçado. 
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1. A única alternativa incorreta é: 

a. Repousar-me-ei.

b. Que Deus o abençoe!

c. A secretária veio interromper-me.

d. Ninguém entregou-me as chaves.

e. Por que te assustas tanto?

2. Há erro em:

a. Eu não me machuquei durante a corrida.

b. Os adolescentes se esforçam para acordar cedo.

c. Os adolescentes esforçam-se para acordar cedo.

d. Eu machuquei-me durante a corrida.

e. Os adolescentes não esforçam-se para acordar cedo.

3. A única alternativa verdadeira é:

a. A tendência para a ênclise na língua falada é predominante. 

b. Ênclise é a colocação do pronome antes do verbo.

c. Verbos no infinito jamais admitem o uso da ênclise.

d. O pronome oblíquo átono pode estar em duas posições distintas em relação ao verbo.

e. A mesóclise só acontece com verbos no futuro do presente ou no futuro do pretérito.

4. Circule os pronomes oblíquos átonos de todas as frases e diga em que posição se 
encontram: 

a. Arrumá-la-ia agora, mas estou muito cansada.

b. Que Deus o ajude.

c. Deixei-a mais tranquila.

d. Nada me faz voltar atrás.

e. Quem te fez a encomenda?

EXERCÍCIOS
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1. Letra d

“Ninguém” é pronome indefinido e, obrigatoriamente, atrai o pronome, exigindo a próclise. 
Correção: Ninguém me entregou as chaves.

2. Letra e

Palavras com ideia negativa, obrigatoriamente, atraem o pronome. Correção: Os adolescentes 
não se esforçam para acordar cedo.

3. Letra e

a. A tendência para a próclise na língua falada é predominante. 

b. Ênclise é a colocação do pronome depois do verbo.

c. Verbos no particípio jamais admitem o uso da ênclise.

d. O pronome oblíquo átono pode estar em três posições distintas em relação ao verbo.

4. a. La – mesóclise

b. O – ênclise

c. A – próclise

d. Me – próclise

e. Te – próclise

5. Letra a 

Em verbos terminados em ditongos nasais (-am, -em, -ão, -õe), os pronomes (-o, -a, -os, -as) 
alteram-se para (-no, -na, -nos, -nas). Correção: Põe-na sobre a mesa.

6. d / a / b / c

Considere que a locução verbal “deve explicar” é forma por um verbo auxiliar (deve) + um 
verbo principal (explicar).

7. Letra c

Não se inicia oração com pronome oblíquo átono! 

Correção: Perdi-me na estrada, pois estava sem meu GPS.

8. Letra b

Palavras negativas são atrativas, portanto a próclise é obrigatória. Correção: Não me envie mais 
nada para assinar. 

9. a. Amo-te, meu filho.

b. Arrume-se, pois vamos sair agora.

c. Pedir-me-ão dinheiro na próxima semana.

Gabarito comentado
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