
 

 

TM 27 - 1ª SÉRIE - LUCIA – GRAMATICA 
 
Lista de exercício sobre colocação pronominal: 
01. Marque a alternativa em que aparece um pronome oblíquo em posição de ênclise. 

a) Ela me abraça no portão de casa. 
b) Vou lhe conseguir um novo sapato. 
c) Na escrita ninguém escreve tão bem. 
d) Eu hei de ajudá-las, se Deus quiser. 
e) Todos me agradecem pelas minhas dicas. 

 
02. “Me diz com quem andas e te direi quem és”, de acordo com a gramática e a colocação pronominal, o 

período composto em destaque: 
a) está correto e não precisa sofrer alterações em relação à colocação pronominal. 
b) está apenas com o pronome oblíquo inicial correto. 
c) deveria tratar o interlocutor por você para que a mensagem fosse mais correta. 
d) deveria começar com ênclise nas duas orações. 
e) deveria começar com ênclise na primeira oração e mesóclise na segunda oração. 

 
03. Se a mensagem “Me diz com quem andas e te direi quem és” apresenta erro gramatical, qual a melhor 

alternativa para mantê-la assim ou justificar o erro? 
a) A frase está perfeita, deixe escrita como está. 
b) Deveria ser reescrita assim: “Diz-me com quem andas e dir-te-ei quem és. 
c) Deveria ser reescrita assim: “Diga-me com quem andas e dir-lhe-ei quem és. 
d) Deveria ser reescrita assim: “Me diz com quem andas e direi a ti quem és. 
e) Deveria ser reescrita assim: “Diz-me com quem andas e lhe direis quem és. 

 
04. Quando alguém muito apaixonado diz: ─ Te amo, meu amor!, podemos dizer que: 

a) Usa a ênclise de forma incorreta. 
b) Deveria usar a mesóclise junto a um verbo no futuro de presente. 
c) Usou a próclise corretamente em início de frase. 
d) Não deveria usar próclise, pois não há palavra atrativa. 
e) Deveria ter dito assim: ─ Meu amor! Te amo! 

 
05. Leia o poema “Pronominais”, de Oswald de Andrade. 

Pronominais 
Dê-me um cigarro 
Diz a gramática 
Do professor e do aluno 
E do mulato sabido 
Mas o bom negro e o bom branco 
Da Nação Brasileira 
Dizem todos os dias 
Me dá um cigarro 
 
A partir da leitura do poema, percebe-se claramente a referência dada ao assunto sobre colocação 
pronominal tratado pelas gramáticas normativas. Fica evidente que o autor faz: 
a) uma crítica a uma padronização do uso da língua. 
b) uma ressalva em relação ao uso do cigarro. 
c) um elogio aos brasileiros que se expressam bem. 
d) um aconselhamento para que todos utilizem as regras gramaticais. 
e) uma crítica ao preconceito tanto linguístico quanto racial. 
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06. Certa vez, estava em um restaurante, quando ouvi, ao meu lado, uma adolescente que não tinha quinze 
anos fazendo um pedido: 
─ Traga-me, por favor, uma água sem gás. 
─ Certo, já trago. Disse o garçom. 
─ Esperá-la-ei aqui, obrigada. 

 
Pela fala da menina adolescente, podemos concluir que: 
a) utilizou gírias para pedir a bebida. 
b) foi objetiva e ríspida ao fazer o pedido. 
c) valeu-se da linguagem pouco comum na fala. 
d) limitou-se a utilizar expressões próprias de sua idade. 
e) costuma se comunicar por meio da linguagem informal 

 
07. Para aos itens de 01 a 28 você deverá assinalar com “C “o que estiver correto e com “I” os incorretos: 

01. (   ) O presente é a bigorna onde se forja o futuro. (próclise) 
02. (   ) Nossa vocação molda-se às necessidades. (ênclise) 
03. (   ) Se não fosse a chuva, acompanhar-te-ia. (mesóclise) 
04. (   ) Macacos me mordam! 
05. (   ) Caro amigo, muito lhe agradeço o favor... 
06. (   ) Ninguém socorreu-nos naqueles momentos difíceis. 
07. (   ) As informações que se obtiveram, chocavam-se entre si. 
08. (   ) Quem te falou a respeito do caso? 
09. (   ) Não foi trabalhar porque machucara- se na véspera. 
10. (   ) Não só me trouxe o livro, mas também me deu presente. 
11. (   ) Ele chegou e perguntou-me pelo filho. 
12. (   ) Em se tratando de esporte, prefere futebol. 
13. (   ) Vamos, amigos, cheguem-se aos bons. 
14. (   ) O torneio iniciar-se-á no próximo Domingo. 
15. (   ) Amanhã dizer-te-ei todas as novidades. 
16. (   ) Os alunos nos surpreendem com suas tiradas espirituosas. 
17. (   ) Os amigos chegaram e me esperam lá fora. 
18. (   ) O torneio iniciará-se no próximo domingo. 
19. (   ) oferecida-lhes as explicações, saíram felizes. 
20. (   ) Convido-te a fazeres-lhes, essa gentileza. 
21. (   ) Para não falar- lhe, resolveu sair cedo. 
22. (   ) É possível que o leitor nos não creia. 
23. (   ) A turma quer-lhe, fazer uma surpresa. 
24. (   ) A turma havia convidado-o para sair. 
25. (   ) Ninguém podia ajudar-nos naquela hora. 
26. (   ) Algumas haviam-nos contado a verdade. 
27. (   ) Todos se estão entendendo bem. 
28. (   ) As meninas não tinham nos convidado para sair. 

 
08. Assinale a frase com erro de colocação pronominal: 

a) Tudo se acaba com a morte, menos a saudade. 
b) Com muito prazer, se soubesse, explicaria-lhe tudo. 
c) João tem-se interessado por suas novas atividades. 
d) Ele estava preparando-se para o vestibular de Direito. 

 
09. Assinale a frase com erro de colocação pronominal: 

a) Tudo me era completamente indiferente. 
b) Ela não me deixou concluir a frase. 
c) Este casamento não deve realizar-se. 
d) Ninguém havia lembrado-me de fazer as reservas. 

  


