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Os pronomes oblíquos átonos não possuem acentuação própria
e se sujeitam à tonicidade dos verbos e não são precedidos por
preposição (me – te – se – lhe(s) – o(s) – a(s) – nos –vos).
Ex.: Os jovens nos ofereceram apoio.
Ex.: Não te amo mais.
Os pronomes oblíquos tônicos possuem acentuação própria e são usados
com preposição ( mim – comigo – ti –contigo – si – consigo – ele(s) – ela(s)
– nós – conosco – vós – convosco).

Ex.: Os jovens ofereceram apoio a nós dois.
Ex.: Não amo mais a ti.
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Obs.: Quando o pronome vier depois da preposição, mas
antecedido de um verbo no infinitivo, dever-se-á usar o pronome
do caso reto, visto que o pronome estará exercendo a função de
sujeito da oração.
Exemplos:
O isolamento é para eu não pegar o vírus. (O isolamento é para
mim não pegar o vírus é uma construção inadequada)
Comprei os pastéis para tu comeres.(Comprei os pastéis para ti
comeres é uma construção inadequada)
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Convém lembrar que PRONOMES OBLÍQUOS
NÃO ASSUMEM FUNÇÃO DE SUJEITO.
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EXERCÍCIOS

1. (Fuvest) Assinale a alternativa onde o pronome pessoal
está empregado corretamente:
a) Este é um problema para mim resolver.
b) Entre eu e tu não há mais nada.
c) A questão deve ser resolvida por eu e você.
d) Para mim, viajar de avião é um suplício.
e) Quando voltei a si, não sabia onde me encontrava.
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2. (UFV-MG) Das alternativas abaixo, apenas uma preenche de
modo correto as lacunas das frases. Assinale-a.
 Quando saíres, avisa-nos que iremos _____ .
 Meu pai deu um livro para _____ ler.
 Não se ponha entre _____ e ela.
 Mandou um recado para você e para _____ .
a) contigo, eu, eu, eu
b) com você, mim, mim, mim
c) consigo, mim, mim, eu
d) consigo, eu, mim, mim
e) contigo, eu, mim, mim
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3. (UFAM) Assinale o item em que há erro no emprego do
pronome pessoal:
a) Recebidas as mangas, os meninos as repartiam irmãmente
entre si.
b) Sempre me presenteava livros, dizendo-me que era para eu
adquirir o hábito da leitura.
c) Estas deliciosas balas de mangarataia, eu as trouxe para ti
levares ao Píndaro.
d) Os altruístas pensam menos em si e mais nos outros.
e) Leve o jornal consigo, Acácio. Já o li desde cedo.
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4. Localize os pronomes
pessoais e classifique-os.
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5. (UFPR) Complete com os pronomes e indique a opção
correta, dentre as indicadas abaixo:
ela
1. De repente, deu-lhe um livro para _____
ler.
mim .
2. De repente, deu um livro para _____
3. Nada mais há entre mim
_____ e você.
4. Sempre houve entendimentos entre mim
_____ e ti.
5. José, espere vou Com
_________
você.
a) ele, mim, eu, eu, consigo
b) ela, eu, mim, eu, contigo
c) ela, mim, mim, mim, com você
d) ela, mim, eu, eu, consigo
e) ela, mim, eu, mim, contigo
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6. (UFAM) Assinale o item em que há erro no emprego do pronome
pessoal:
a) Recebidas as mangas, os meninos as repartiam irmãmente entre si.

b) Sempre me presenteava livros, dizendo-me que era para eu adquirir o hábito
da leitura.
c) Estas deliciosas balas de mangarataia, eu as trouxe para ti levares ao

Píndaro.
d) Os altruístas pensam menos em si e mais nos outros.
e) Leve o jornal consigo, Acácio. Já o li desde cedo.
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