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Colocação pronominal 
 É a colocação que os pronomes pessoais 

oblíquos átonos ocupam na frase em 

relação ao verbo a que se referem. 

 São pronomes oblíquos átonos: 

   Me, te, se, o, os, a , as, lhe, lhes, nos e vos. 

Esses pronomes podem assumir três 

posições na oração em relação ao verbo:  

 

1- Próclise: antes do verbo. 

2-Ênclise: depois do verbo. 

3- Mesóclise: no meio do verbo. 





Papos 
- Me disseram... 
- Disseram-me. 
- Hein? 
- O correto e "disseram-me". Não "me disseram". 
- Eu falo como quero. E te digo mais... Ou é "digo-te"? - O 
quê? 
- Digo-te que você... 
- O "te" e o "você" não combinam. 
- Lhe digo? 
- Também não. O que você ia me dizer? 
- Que você está sendo grosseiro, pedante e chato. E que eu 
vou te partir a 
cara. Lhe partir a cara. Partir a sua cara. Como é que se diz? 
- Partir-te a cara. 
- Pois é. Parti-la hei de, se você não parar de me corrigir. Ou 
corrigir-me. 
- É para o seu bem. 
- Dispenso as suas correções. Vê se esquece-me. Falo como 
bem entender. 
Mais uma correção e eu... 
- O quê? 
- O mato. 
- Que mato? 



 - Mato-o. Mato-lhe. Mato você. Matar-lhe-ei-te. Ouviu bem? 
- Pois esqueça-o e pára-te. Pronome no lugar certo e elitismo! 
- Se você prefere falar errado... 
- Falo como todo mundo fala. O importante é me 
entenderem. Ou 
entenderem-me? 
- No caso... não sei. 
- Ah, não sabe? Não o sabes? Sabes-lo não? 
- Esquece. 
- Não. Como "esquece"? Você prefere falar errado? E o certo 
é "esquece" ou 
"esqueça"? Ilumine-me. Me diga. Ensines-lo-me, vamos. 
- Depende. 
- Depende. Perfeito. Não o sabes. Ensinar-me-lo-ias se o 
soubesses, mas não 
sabes-o. 
- Está bem, está bem. Desculpe. Fale como quiser. 
- Agradeço-lhe a permissão para falar errado que mas dás. 
Mas não posso 
mais dizer-lo-te o que dizer-te-ia. 
- Por que? 
- Porque, com todo este papo, esqueci-lo. 
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Pronome oblíquo LHE  
LHE / LHES = Objeto indireto 

O, A, OS , AS  = objeto direto  

 

Em uma entrevista foi dito:  

Qual é a sensação de saber que 

quem lhe torturou está livre? 

                       

                 A colocação do 

pronome está certo ou errado ? 



 O correto seria: 

 

Qual é a sensação 
de saber que quem o 

torturou está livre?  

Justificativa, pois o 
verbo é transitivo 

direto. 



Mais alguns exemplos: 
Paulo lhe deu o livro. 
                          VTDI 

 

Paulo lhe ama. 

                  VTD 

 

Maria o obedece. 

                      VTI 

João lhe adora. 

                    VTD 

 



EXERCÍCIOS COMENTADOS 

 

1) Nunca______quis para meu auxiliar; mas 

dei-______oportunidade de que o 

irmão______obedecesse. 

a) o, lhe, o 

b) lhe, o, o 

c) lhe, lhe, lhe 

d) o, o, o 

e) o, lhe, lhe 

 

 



2) Emprego indevido de o: 

a) O irmão o abraçou. 

b) O irmão o encontrou. 

c) O irmão o atendeu. 

d) O irmão o obedeceu. 

e) O irmão o viu. 

 

3) Assinale a alternativa em que o pronome 

oblíquo átono foi usado incorretamente. 

a) Cumprimentei-o pelo aniversário. 

b) Vou levá-lo à praia. 

c) Comemo-lo por estarmos com fome. 

d) Dá-lhe o fogo! 

e) Amo-lhe de verdade. 

 



5) Nunca irei perdoar-______, Marina. 

a) la 

b) a 

c) na 

d) lhe 

e) lha 



Exercícios de colocação pronominal 

1) Assinale a alternativa correta quanto ortografia do pronome 
átono. 
a) Levá-o 
b) Indicá-lo 
c) Repor-a 
d) refiz-a 
e) repus-o 

 

2) “Ele não______viu.” Não cabe na frase: 
a) nos 
b) lhe 
c) me 
d) te 
e) o 

 

3) Assinale a opção em que as duas frases se completam 
corretamente com o pronome lhe: 
a) Não______amo mais. / O filho não______obedecia. 
b) Espero-______há anos. / Eu já______conheço bem. 
c) Nós______queremos muito bem. / Nunca______perdoarei, João. 
d) Ainda não______encontrei trabalhando, rapaz. / Desejou-
______felicidades. 
e) Sempre______vejo no mesmo lugar. / Chamou-______de tolo. 

 



4) Como não______vi, chamei o contínuo e 
mandei-______, então______. 
a) o, o, procurá-lo. 
b) lhe, o, procurá-lo 
c) lhe, lhe, procurar-lhe 
d) o, ele, procurar-lhe 
e) lhe, lhe, procurá-lo 

5) (Uelondrina 1997) – 

I. Nem filhos, nem netos, ninguém lhe dava 
ouvidos. 
II. Quando a viu na sala, dirigiu-lhe a palavra. 
III. Me avisaram do acidente por telefone. 

Nas frases anteriores, a colocação pronominal 
está correta em 
a) I, apenas. 
b) II, apenas. 
c) III, apenas. 
d) I e II, apenas. 
e) I, II e III. 

 



GABARITO:  

1-B  

2-B  

3-C  

4-A  

5-D 

 













COLOCAÇÃO PRONOMINAL 

NAS LOCUÇÕES VERBAIS 

 Locuções verbais são formadas por um verbo 
auxiliar+ infinitivo, gerúndio ou particípio. 

 

 AUX + PARTICÍPIO: o pronome deve ficar 
depois do verbo auxiliar. Se houver palavra 
atrativa, o pronome deverá ficar antes do 
verbo auxiliar. 

 - Havia-lhe contado a verdade. 
- Não (palavra atrativa) lhe havia contado a 
verdade. 

 



 AUX + GERÚNDIO OU INFINITIVO: se não houver 
palavra atrativa, o pronome oblíquo virá depois do 
verbo auxiliar ou do verbo principal. 

 Infinitivo 
- Quero-lhe dizer o que aconteceu. 
- Quero dizer-lhe o que aconteceu. 

 Gerúndio 
- Ia-lhe dizendo o que aconteceu. 
- Ia dizendo-lhe o que aconteceu. 

 Se houver palavra atrativa, o pronome oblíquo virá 
antes do verbo auxiliar ou depois do verbo principal. 

 Infinitivo 
- Não lhe quero dizer o que aconteceu. 
- Não quero dizer-lhe o que aconteceu. 

 Gerúndio 
- Não lhe ia dizendo a verdade. 
- Não ia dizendo-lhe a verdade. 

 


