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LISTA 31

Exercício 1

Exercício 3

Assinale as alternativas em que a próclise é obrigatória e,
em seguida, justifique-as.
a. ( ) Ela nada nos disse sobre isso.
b. ( ) Não escondia o desejo de se demitir.
c. ( ) Nossa turma se vai reunir.
d. ( ) Ele era muito curioso: tudo lhe interessava.
e. ( ) Ele mora em Natal desde que se formou na
faculdade.
f. ( ) Em se tratando de contar vantagens, ele é o grande
campeão de nossa terra.
g. ( ) A atual Mata Atlântica se resume a apenas 8% de
sua informação original.
h. ( ) A secretária gentilmente lhe dará as informações
necessárias.
i. ( ) Ela se comportou muito bem durante a festa.
j. ( ) O professor te devolveu a prova?
k. ( ) Que a terra lhe seja leve.

Reescreva as frases, substituindo o termo em destaque
pelo pronome oblíquo adequado e posicionando-o
conforme a variedade padrão.
a) Expliquei todos os detalhes do projeto aos
compradores interessados.

b) Recentemente reatamos, depois de um longo tempo,
nossa velha amizade.

c) Cuidadosamente expliquei todos os detalhes do
projeto aos compradores interessados.

d) Recomendarei amanhã aos alunos a leitura desse
livro.

e) Em hipótese alguma recomendarei aos alunos a
leitura desse livro.

Exercício 4
Considere as locuções verbais em destaque e posicione o
pronome oblíquo em todas as colocações válidas na
variedade padrão.
a) Os vereadores vão posicionar favoravelmente à
decisão do prefeito. (se)
Exercício 2
Preencha as lacunas com o verbo e o pronome indicados
entre parênteses, formando mesóclise.
a) ______________ o terreno; ______________ nele a nova sede
da empresa. (comprar + se/construir + se)
b) ______________ nulas as questões rasuradas na avaliação
objetiva (considerar + se)
c) ______________ úteis as velhas parcerias para eleger-se
representante de turma. (ser + lhe)
d) Treinamos muito nos últimos meses; ______________ na
próxima disputa. (vencer + os)
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b) Com o crescimento econômico, as profissões técnicas
estão valorizando mais. (se)
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c) Antes de amanhecer, eu já havia preparado para
partir. (me)

Exercício 5
Considere os pronomes oblíquos átonos destacados nestes
enunciados.
I. Nas entrelinhas de suas falas, notam-se as mágoas que
lhe ficaram daquele conturbado relacionamento
amoroso.
II. Quem lhe dava apoio era apenas o tio, o orientando e
alertando contra os problemas futuros que poderiam
lhe atrapalhar os planos.
III. Todos se preocuparam em desobrigar-se da
responsabilidade pelos erros grosseiros que se
evidenciaram na edição definitiva do texto.
De acordo com a norma-padrão, está(ão) correta(s)
A I, II e III.
B Apenas I e II.
C Apenas I e III.
D Apenas II e III.
E Apenas I.
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