
 

 

Prof Veridiane – Português – 1ª série 
COLOCAÇÃO PRONOMINAL COM TEMPO SIMPLES 

 
* PRÓCLISE: pronome antes do verbo 

Usada quando há: 
1)  frases optativas (exprimem desejo). Ex: Deus o ajude! 
2)  frases interrogativas (diretas e indiretas). Ex: Por que você o convidou? Ex2: Quero saber por que 

você o convidou. 
3)  verbo no gerúndio precedido da preposição EM. Ex: Aqui, em se tratando de política, tudo acaba em 

pizza. 

4)  palavras atrativas, que são as seguintes: 
 

A)  palavras ou expressões negativas. Ex: Nunca me deixe só. 
B)  advérbios. Ex: Ontem os vi lá. 

ATENÇÃO: com vírgula, faça ênclise. Ex: Ontem, vi-os lá 
C)  pronomes relativos. Ex: Pagarei tudo quanto lhe devo. 

D)  pronomes substantivos indefinidos. Ex: Alguém me disse isso. 
E)  pronomes substantivos interrogativos. Ex: Quem o convidou? 

ATENÇÃO: pronome adjetivo indefinido ou interrogativo é facultativo. Ex: Poucos homens te 
ajudaram (ou ajudaram-te). Ex2: Quais indivíduos o incomodaram / incomodaram-no? 

F)  Conjunções subordinativas. Ex: Você saíra quando me disser a verdade. 
ATENÇÃO: recomenda-se próclise até quando há termo separando a conjunção do pronome (exceto 

vírgula). Ex: Embora o programa lhe desse a resposta, ele não acreditou no resultado. 
MAS: Embora o programa, pela primeira vez, desse-lhe a resposta, ele não acreditou no resultado. 

G)  CERTAS conjunções coordenativas aditivas e alternativas: nem / não só... mas também (e 

equivalentes) / que // ou...ou / ora...ora / quer...quer / já...já. Ex: não foi nem se justificou. 
ATENÇÃO: com as demais, é facultativo. Ex: Ele chegou e se dirigiu / dirigiu-se a mim. 

 
* MESÓCLISE: pronome no meio do verbo. 

Usada, desde que não haja fator de próclise, quando: 
1)  o verbo está no futuro do presente. Ex: Ligar-te-ei amanhã MAS Amanhã te ligarei. 
2)  verbo no futuro do pretérito. Ex: Ligar-te-ia amanhã se você não fosse sair MAS Não te ligaria 

amanhã... 
 
ATENÇÃO: para fazer mesóclise, coloque: radical do verbo, hífen, pronome, hífen e final do verbo. Veja:  
Ex: Direi a verdade para você.  

 Parte que se repete nas conjugações: DIR (Eu direi, tu dirás, ele dirá...) 
 Final do verbo na primeira pessoa do singular: EI 
 Substituindo “para você” pelo pronome “lhe”: DIR-LHE-EI toda a verdade. 
 Substituindo “a verdade” pelo pronome “a”: DI-LA-EI para você. 

 
* ÊNCLISE: pronome depois do verbo. 

Usada, desde que não haja fator de próclise nem de mesóclise, quando há: 
1)  verbo no imperativo afirmativo. Quando eu mandar, silenciem-se todos. 
2)  verbo no infinitivo. Ex: Não era minha intenção machucar-te. 

ATENÇÃO: se houver palavra atrativa, NESSE CASO, é facultativo. Ex: Faço tudo para não a perturbar 
OU perturbá-la. 

3)  verbo iniciando a oração. Ex: Vou-me embora. 
4)  pausa antes do verbo. Ex: Se eu ganhar, mudo-me hoje. 

5)  verbo no gerúndio sem preposição “em”. Ex: Recusou a proposta fazendo-se de desentendida. 
 
CASOS FACULTATIVOS: 

1)  pronomes pessoais do caso reto. Ex: Eu me amo ou amo-me 
2)  pronomes demonstrativos. Ex: Isso o comoveu ou comoveu-o. 
3)  pronomes pessoais de tratamento. Ex: Você se retirou ou retirou-se quando cheguei. 

4)  conjunções coordenativas EXCETO as citadas como obrigatórias. Ex: Ele chegou e se dirigiu ou dirigiu-

se a mim. 
5)  sujeito explícito com núcleo substantivo, numeral ou oracional. Ex1: Camila te ama ou ama-te. Ex2: 

Os três se amam ou amam-se. Ex3: Namorar a Maria me deixa ou deixa-me feliz. 
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COLOCAÇÃO PRONOMINAL COM LOCUÇÕES VERBAIS E TEMPOS COMPOSTOS 

 
1)  verbo auxiliar + infinitivo ou gerúndio  

se NÃO houver palavra atrativa: 
A)  pronome depois do verbo auxiliar: Devo lhe enviar o email hoje. Estou me arrastando. 

OU 
B)  pronome depois do verbo principal: Devo enviar-lhe o email hoje. Estou arrastando-me. 

se HOUVER palavra atrativa: 

 
A)  Pronome antes do verbo auxiliar: Nada lhe devo dizer. / Todos nos estavam esperando. 

OU 
B)  Pronome depois do verbo principal: Nada devo dizer-lhe. / Todos estavam esperando-nos. 
 
2)  verbo auxiliar + particípio 

se NÃO houver palavra atrativa: pronome depois do verbo auxiliar: Haviam me falado a resposta. 

se HOUVER palavra atrativa: pronome antes do verbo auxiliar: Não me haviam falado a resposta. 

 
ATENÇÃO: NUNCA coloque o pronome oblíquo depois do particípio. 

 
 
 

 


