EXERCÍCIO — COLOCAÇÃO DE PRONOMES

Complete as lacunas, colocando o pronome corretamente:
01. Alguém ______ falou ______ ontem que não ______ conhecia ______.(ME/O)
02. ______concedi ______a licença ______ porque ______ pediu _______. (LHE/ME)
03. Isso ______ revelou ______ mais útil do que ______acreditava ______. (SE/SE)
04. Os dias ______ têm ______sido ______ longos. (ME)
05. Embora ______ mostre ______ sempre disposto a trabalhar, não ________ pode ______
contar ______ com ele. (SE/SE)
06. De forma alguma ______ afastarei______ da cidade. (ME)
07. Antigamente, ______amarrava ______ cachorro com lingüiça. (SE)
08. _____convenceu ______ de que nada ______devíamos ______. (O/LHE)
09. _____esperarei _____ perto do carro. (A)
10. Como ______ enganas ______! (TE)
11. Este ______foi ______ bem mais proveitoso, como exercício, do que aquele. (NOS)
12. Eu _____ daria ______ uns vinte anos. (LHE)
13. Tudo ______ indicava ______ estarmos no caminho certo. (NOS)
14. Fiquei estupefato quando ______vi ______. (A)
15. Por ______ acharem ______ em maus lençóis, ______ procuraram ______. (SE/NOS)
16. Mal ______ avistei ______, fingi que não ______ conhecia ______. (O/O)
17. Ambas ______ vestiam ______ muito bem. (SE)
18. ______diria ______ que isto é verdade. (LHE)
19. A menina não só ______ abraçou ______ como também ______ beijou ______. (ME/ME)
20. Aqui ______ orgulhamos ______ do que fazemos. (NOS)
21. É um perdedor, conforme ______ conclui ______, ______ verificando ______os percalços
por que passou. (SE/SE)
22. Em ______ ajoelhando ______, começou a rezar. (SE)
23. À medida que ______ entusiasmavam ______, estudavam mais. (SE)
24. Bons ventos ______ levem ______! (OS)
25. Quem ______ informou ______ sobre o acidente? (A)
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26. Ali, ______ vive______ bem. (SE)
27. Ninguém ______ disse ______ que ______ havíamos ______enganado ______.
(NOS/NOS)
28. Não confie em quem ______presenteia ______ em excesso. (O)
29. Jamais ______ vi ______ antes. (OS)
30. Quer ______ decida ______ quer não, minha resolução está tomada. (SE)
31. Cada qual ______ ajeite ______ como puder. (SE)
32. ______portou ______ tão bem que ______ elogiaram ______. (SE/O)
33. ______disseram ______que o diretor, em ______ reelegendo ______, será mais leniente
com os acusados. (ME/SE)
34. Ela ______contou ______uma porção de bobagens. (NOS)
35. Será preciso muito tempo para ______ resignarem ______. (SE)
36. O plano que ______ propuseram ______ é vantajoso só para quem ________ propôs
______. (NOS/O)
37. ______peço ______ encarecidamente ______deixe ______ ir. (LHE/ME)
38. ______indague ______ se deseja que ______ ajudemos ______. (LHE/O)
39. Logo que ______ convocaram ______, parti. (ME)
40. Em ______ dizendo ______a verdade, tudo ______ esclarecerá _____. (NOS/SE)
41. ______fiz ______ porque ____ quis ____. (O/O)
42. ______contaria ______ a outra versão do caso, se ______ conhecesse ______. (LHE/A)
43. Por ______terem ______ na conta de superiores, _______ ignoraram _______. (SE/NOS)
44. Em______ concluindo ______ a reunião, _______cerraram _______ as portas. (SE/SE)
45. Quando ______ ofereceram ______ o cargo, por que não ______aceitou ______?
(LHE/O)
46. Se _______ negarem _______ ajuda, ________arrependerão_______ (ME/SE)
47. Amanhã _______ darei ______as informações necessárias. (LHES)
48. Esse _______ pareceu _______ ser _______ um exemplo mais claro. (ME)
49. Caso ______procurem ______, ______digam _______que já _______ fomos ________.
(NOS/LHES/NOS)
50. Antes que ______dessem _______conta, aprenderam a colocar pronomes. (SE)

COLOCAÇÃO DE PRONOMES (GRP/ 019) — GABARITO — TEACHERS ONLY
Complete as lacunas, colocando o pronome corretamente:
01. Alguém ME falou, [INDEFINIDO] semana passada, que não O [NEGATIVA] conhecia.
02. Concedi-LHE [INÍCIO DE FRASE] a licença porque ME [CAUSAL] pediu.
03. Isso SE [PR. DEMONSTRATIVO] revelou mais útil do que SE [QUE SEMPRE ATRAI, OU
CONDICIONAL.] acreditava.
04. Os dias ME têm ME sido XXX longos[CASO PROIBIDO] [QUADRINHO - LOCUÇÕES
VERBAIS]. [QUANDO A GENTE CHEGA NELE, JÁ ESTÃO TÃO FARTAS QUE SUGIRO
DECOREM APENAS O ÚNICO CASO PROIBIDO.]
05. Embora SE [CONCESSIVA] mostre sempre disposto a trabalhar, não SE pode contar com ele.
[SERIA O QUADRINHO - LOCUÇÕES VERBAIS, MAS NESTE CASO, SÓ PODE SER
PUXADO PELA NEGATIVA]
06. De forma alguma ME [NEGATIVA] afastarei da cidade.
07. Antigamente, ______ amarrava-SE cachorro com lingüiça. [ADVÉRBIO SEGUIDO DE
VÍRGULA].
08. _____convenceu O de que nada LHE devíamos ______. [INÍCIO DE FRASE E NEGATIVA]

09. EU A esperarei _____ perto do carro. OU : VOU ESPERÁ-LA ETC [VERBO NO FUT. DO
PRESENTE,

PORTANTO

DEVEMOS

ACRESCENTAR

UM

PRONOME

PESSOAL

OU

DESDOBRAR O VERBO PARA QUE FORME UMA LOCUÇÃO VERBAL E, ASSIM, DÊ A
IDÉIA DE FUTURO]

10.

Como

TE

enganas!

[ORAÇÃO

EXCLAMATIVA,

INICIADA

POR

VOCÁBULO

EXCLAMATIVO] REGRA 13
11. Este NOS [PR. DEMONSTRATIVO] foi bem mais proveitoso, como exercício, do que aquele.
REGRA 05
12. Eu LHE daria uns vinte anos. [PR. PESSOAL DO CASO RETO] REGRA 04
13. Tudo NOS indicava estarmos no caminho certo. [INDEFINIDO] REGRA 02
14. Fiquei estupefato quando A vi.[TEMPORAL] REGRA 10

15. Por SE [INFINITIVO PESSOAL, REGIDO DE PREPOSIÇÃO] acharem em maus lençóis,
procuraram-NOS. [VÍRGULA]
16. Mal [ADVÉRBIO] REGRA 07 O avistei, fingi que não [NEGATIVA] O conhecia.
17. Ambas SE vestiam muito bem. REGRA 06
18. Dir-LHE-ia que isto é verdade. (OU: EU LHE diria que isto é verdade. [PÔR PR. PESSOAL
DO CASO RETO]
19. A menina não só ME abraçou como também ME beijou. [COORDENATIVAS ADITIVAS]
REGRA 08
20. Aqui NOS orgulhamos do que fazemos. [ADVÉRBIO] REGRA 07
21. É um perdedor, conforme SE [CONFORMATIVA] REGRA 10] conclui, verificando-SE
[VÍRGULA] ETC.

22. Em SE ajoelhando, começou a rezar. [EM + GERÚNDIO, O PRONOME SEMPRE VAI
NO MEIO]
23. À medida que SE [PROPORCIONAIS - REGRA 10// ou SÓ O QUÊ] entusiasmavam, etc.
24. Bons ventos OS levem! [OPTATIVA] REGRA 15
25. Quem A informou sobre o acidente? [ORAÇÃO INTERROGATIVA, INICIADA POR
VOCÁBULO INTERROGATIVO] REGRA 14
26. Ali, vive-SE bem. [ADVÉRBIO SEGUIDO DE VÍRGULA]
27. Ninguém [INDEFINIDO - REGRA 02] NOS disse que NOS havíamo-NOS enganado____.
[CASO PROIBIDO] [QUADRINHO - LOCUÇÕES VERBAIS]
28. Não confie em quem [PR. RELATIVO - REGRA 03] O presenteia em excesso.
29. Jamais [NEGATIVA - REGRA 01] OS vi antes.
30. Quer SE [COORDENATIVAS ALTERNATIVAS - REGRA 09] decida quer não, minha etc.
31. Cada qual [PR. RELATIVO - REGRA 03 OU EXPRESSÃO INDEFINIDA] SE ajeite etc.
32. Portou-SE tão bem que [CONSECUTIVAS - REGRA 10] O elogiaram.
33. Disseram-ME que o diretor, em SE reelegendo, [EM + GERÚNDIO, O PRONOME SEMPRE
VAI NO MEIO] será mais leniente com os acusados.
34. Ela NOS contou uma porção de bobagens. [PR. PESSOAL DO CASO RETO] REGRA 04

35. Será preciso muito tempo para SE resignarem. [INFINITIVO PESSOAL, REGIDO DE
PREPOSIÇÃO] REGRA 12]
36. O plano que NOS propuseram é vantajoso só para quem O propôs. [PR. RELATIVO - REGRA
03 - BOTH]
37. Peço-LHE encarecidamente ME [ADVÉRBIO + QUE OCULTO POR ELIPSE] deixe ir.
38. Indague- LHE se deseja que [PR. RELATIVO - REGRA 03] O ajudemos.
39. Logo que ME [EXPRESSÃO ADVERBIAL] convocaram, parti.
40. Em NOS dizendo [EM + GERÚNDIO, O PRONOME SEMPRE VAI NO MEIO] a verdade,
tudo [INDEFINIDO] SE esclarecerá.
41. Fi-LO porque [CAUSAL] O quis.
42. Contar-LHE-ia [EU LHE CONTARIA] a outra versão da história, se A [CONDICIONAL]
conhecesse.
43. Por SE terem na conta de superiores[INFINITIVO PESSOAL, REGIDO DE PREPOSIÇÃO],
ignoraram- NOS.
44. Em SE concluindo [EM + GERÚNDIO, O PRONOME SEMPRE VAI NO MEIO] o
expediente, cerraram-SE as portas.
45. Quando [TEMPORAL] LHE ofereceram o cargo, por que não O aceitou?
46. Se [CONDICIONAL] TE afastares do posto, perdê-LO-ás. [TU O PERDERÁS // VAIS
PERDÊ-LO]
47. Amanhã [ADVÉRBIO] LHE darei as informações necessárias.
48. Esse [PR. DEMONSTRATIVO] ME pareceu ser um exemplo mais claro.
49. Caso NOS [CONDICIONAL] procurem, digam-LHES que já NOS [ADVÉRBIO] fomos.
50. Antes que [PRONOME RELATIVO - REGRA 03] SE dessem conta, aprenderam etc.

